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بادَالاةبتكمم

فلؤمللةظوفحمقوقحلاةفاك

م٢..٦-د١٤٢٧:ىلوألاةعبطلا

ةسرهفةقاطب

ةيموقلاقئاثولاوبتكلارادلةماعلاَهيهلادادعإرشنلاءانثأةسرهف

ةينفلانوئشلاةرادإ

ءالجدمحم،سيردإ

ةرهاقلا-١طسيردإءالجدمحم/تبسلاباحصأ

٣..الَالاةبتكم

(ىتالاقم)مس٢٤الك٠١٧ص١٨٧

٩اكاك٢٤١امه٩٨٣كمدت

تالاقم-دوهيلا-١

ناونعلا-َا

٢..١:٧/٦ا..٩.عاديالامقر

r.S977-24-783-9.ىلوالاميمَرتلا l

رشانلا

٠رادَالاةبتكم
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hِيفْمُـكنِـماْوَدَـتْـعاَنيِدلاُمهُـمِـلَـعْدَـقَـلَِو

اگَنيِـتِـساَـحُهَدَرِـقاوُـنوُـكْمُـهَـلَانْـلُـقَـفِتْـبّـَـسلا

ت

(1ه)ةيا-ةرقبلاةروس



ىلا

لايجالاةْداتسأىلإ

ىدشردمحمةيكاق/د.ا

شنايحةريسمىفىحهبالرثأاهلناكدقو

امارتحاوٌاريدقتوابح

ا



ىوسرهظلا

ردهف

ميكلنآرقلاىفدوهيلاتافصهلوألالصفلا

ليلارسإىنب1رقيواباط-

دوهيلاْنعرفيامدنع-

ملَـكلانوفرعياولازامو-

تحسلاولكأ

ءايألاةلق-

دووقوريمحوريانخ:دوهيلانمو-

اندعمادعنإو-

يهمهيولقواعيمجميهميق-

.ماقتنالاوماعلالانوبدوهيلا

ةياويهم-ةهتوهيميهافمهىلاللالصفلا

ةينوساملا-

زتويَـكلا-

نيفاشوملا-

توردعهلا-

ملامحوووقص-

(١)دوهيلادوملت-

(٢)دوهيلادوملت-

-٣-

١٤-١ن

١٧

١٩

٢٥

واېل

ايا٩

م

ايت٧

وم٩

٣



ىدوهيلاقمخا

ىدوهيلاركسىفمالسلاموهفم۔

ىلباارسالا-ىرعملامالسلاةقيقح

ةيليعامسااللاةرهاظوِنويلبلارسالا

اا١٠٠ةيدوهيةركفتاراضحلاعارص-

شمرألىفِنولسفملااهثلاعلالصفلا

(١)ضرألاىفِنودسفملا

(٢)ضرألاىفِنودسفملا-

(٣)ضرألاىفِنودسفملا-

دوهيلاحباذمنم-

بورخلاواه

هيمحيبرتيبلل

ةاروتلاىفدوهيلاتافصنم-

ةيلويهمتايصخش:عبارلالصفلا

نويلوجنبديفاد

نونانقحسا

نيجيبميحانم-

نوراش-

١٢٦-٩٩

١ه٨

١٩يم

١٩٧

١٢٥

١٦١-١٢ال

اب٢٩

اب،مېس

١٣٥

٧



نيبارقحسا-

يبباهرالاهخيراتوريماش

ملاعلانويعىفريماش

ةيباِـهرإلاةموكحلاوريماش

الو

نيرشعلانرقلاتاماخاح

ءامدلاصاصمالوكاردواناهكماخاحلا

ىليلاوسإلاءارزولاسيئرةيصخشبحمالم

ههسثجوهبزِـحوهمسالالخنموهاينتننيماينب

ةرصاعمةيليئارسإاياضقاسماهللعفلا

لينلافافضىلإليقثلارئازلا

دوهيلاتاشبرخم

٨٣ماعحبشودوهيلا

توملاةپوقعوفيلراب

دوقفملاميعنلاودوكيل

دوسلادوهيلا-

عوشيرفموىصقألاةضافتناقاروأيفةءارق

١٤١

١ع٣

١٤٥

١٤٧

١٥١

١٥٣

١٥٥

١ه٧

١٨٧-١٦٣

١٦٥

١،يبمس

١٧ال

١٧٩

١٨١

١٨٥





ليقامًأ

،تاونسذنمتبتك،دوهيلاوليئارسإلوحىكالاقمنمةعومجمهذهف

حاحلإدعباهتبترواهتعمج،ةدئافنمولختالدق،ذئنآاهتبكاوثادحابتطبترِاو

سكعتاهنآامك،ةلْـجاوأةفيحصلانهىقباباتكلانأمهداقتعاىفذإ،نيريثكاا

.ليئارسإعمانعِارصىفةملكلالاضنلحِارمنمةلحرم

،ةلمجميوقتفدهبالإةفاضإوايفذحبتالاقملانومضمىفلخدتأمل

ةرابعحيحصتوا

نملانأال،ماعلكشبدوهيلانعبتكامدنعىننأنايلإةراشإلادوأو

عابتألسحرعأىنكل،اهطزنتواهيوامسبفرتعيملسملاف،ةيوامسةعترشكةيدوهيلا

يلا،يحولاراونأنماهتجوخأ،اهيلعتارييفتنمهولخدأامو،ةعيشلاهذه

احألاتاملظ

نيدلاعابتاونيدلانييريبكقرافكانه

،دحاوسنجنمنويلصألادوهيلاونحنف،سنجكدوهيلاىداعاالىهنأامك

انهىلِا٠ءامتنالااولغتسانيذلاءالؤهىداعأاضيأىننكل،دحاوٍدجىلإىمتننو

.مان‘َالاواياطحلالكاوبكتراو-()ميهاربإ-كراہملادجلا

،،دحبنمولبقنم،رمألاهيب
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ديهمت

تاتيسنموانسفناوووهنمهللابدوعنو،هرفغتسنوهيعسلوهدمحنهللدمحلانإ

هللاالإهلإالنأدهشأو،هلىداهالفللحينمو،هللضمالفهللاهدهينم،انلامعأ

.هلوسروهدبعالمحمنأدهشنأوهلكيرشالهدحو

:ميركلاهباتكىفىلاعتهللالوقي

(١’.يَنيِـئِـساَـحةَدَرِـقاوُـنوُـكْمُـهَـلَْالُـقنِتيسلايِـفْمكنِـماْودَـتْـعاْنيِذلاُمعُـمِـلَـعْدقَـلَو»

َسِـمْـطننااِلبقنّـِـممُـكَـعَـماَـمل٠اُـنِّدَـصُـمانْـل'زناَـمِـباُوِـم1َباَـتِـكلااوُـتواَنيِدلااَـهّـُـيَااَـي»

ِهللاُرْـماَناَـكَوِتْـبنلاَباَـحْـصأانَـعَـلاَـمَـكْمُـهَـعلتوااَـهِراب"دأنَـلَـعاَـمْدُرقَـفاًـهوُـجُو

(٢’.ېًالوُـعفَـم

اوُدَـنالْمهَـلاتُـقَواُدجُـسَباَـبْـلااوُـلُـخداُمُـهَـلانْـلُـقَوْمِـهِـفاَـثيِـمِـبَروطلاُمُـهَـقوَـفَاقَـفَوَو)

ا٣ا.ېاًـفيِـلحاًـقاَـثٌيهمْـهِـماكدَـحاوِتبُـسلاىف

ْمٍهيِـتاَـتْذإِتْـبْـسلاِيفَنوُدعَـيذإرْـحبْـلاةَربناَـحْتَـناَـكِيتلاِةيَرقلاِنَـعْمُـهلقْـساَو)

َنوُـقُـسْـفَـياوُـناَـكاَـمِـبمُـهوُـلْـينَكِـلَذَـكمِـهيياَـتالَنوْـتِـيْـسَـيالَموَـيَواًـعًرُـشمِـهتيَـسَموَـيْمُـهُـناَـتيِـح

.٦٥موقلاووم(١)

.٤٧ءاسنلادروم(٢)

.ءاغلاةروس(٣)



aاوُـلاقاًديَدشاًـباَدَـعْمهُـبِدَـعُـموأْمُـهُـكِـلْـهُـمُهللااًـمْوَـقَنوُـظٍعَـتَمِـلْمُـهنّـِـمٌةْـمأتَـلاَـقْذإَو

ِنَـعَنوَـهنَـيَنيٍذلاَاتْـيَـغأِهِـباوُرْـِـكُذَاماوُـسنْامَـلفهحل،َنوُـقلَـيْمهلَـعَـلَومِـُـكيوىَـلإ،َرِذنَـم

اوُـهُـنائنَـعاْوتَـعانَـلَـفاتهَنُوقُـسفَـياوُـناَـكَامِـبريَـبوباَدَـعٍباوُـمَـلَـظَنيِدلااكدَـحاَوِءوّـُـسلا

(١).ېَنيِـثِـساَـخ.ةًدَرِـقاونُوُـكْمُـهَـلَانْـلُـقُهنًـع

َاميِـفِةَـماَـيِـقلاَمِوَـيْمُـهْـيَـبُمُـكْـحَـيَـلَكّـَـبَر'نإَِوِهيِـفاوُـفَـلَـتْـخاَنيٍدلايَـلَـعُتبْـسلاَِلعُـجاَـمن

(اا.ېَنوُـفلِـَـتْـخَـيِهيِـفاوُـناَـك

ممسم:نكلو،هباحصاوتبسلاركذاهيفدروىلاتاكرابملاتايآلاىههذه

rمهسلىمامو٣تبسلاهلعل

اسيعتىتحةقباسلاةميركلاتايآلاىفهدراولاتاملكلاسنععبىفاعمىلإألواريشن

.اهِاوحفةفرعموةصقلامهفىلع

تمتو،ءايشألاتعيسهيفف،عطقلاىنعمبتيملانمدوخامهنإليف:تبسلا-

.ةعدلِاوةحارلاىنعمبِتويلانموهليقو.اهتقلخ

.ةلذلاوراغصلا،وسغا-

.رحيلانمِبرقلاب:رحبلاةرضاح-

.اوزوااوتع-

ىا،دادعإلانماهنإليقو،لادلاىفءاتلاتمعداونوغتعيىنعمب،نودعي-

.ناتيحللديصلاتالآدادعا

.ءاملاهجوىلعةرهاظىا،اعًرُـش

.تبسلارمانوعاريالىا:نونبيال-

،ديدش٠.سيب-

.١٦٦ا١٦٣فارعألاءوس(١)

١٢٤لعنلاِاروس(٢)



مكسيلعضرتفاىذلامويلامهيلعضرتُـفاامنإدوهيلاناسابعنباىور

ىأ)هباولتباوهيفديصلامهيلعماعفهوراخاوتبسلامويىلإاوفلاخفةعمجلاوهو

،اهترثكنم،املاىرُـيالىتحاعرشتبسلامويمهفتناتيحلاتناكف(هباوريتخا

نعمتيهنامنإهلاقفناطيشلامهالامل،نوديعيالىلاعتهملاءامامِاوتُـكمف

ملاهيلإناتيحلانوقوسياوناكف،تاكبشلاوضايحلااوذخخفتيسلاموسياهذخأ

.دحألاموياهلولخاي

اطيخمهنملجولاذخاياوناكمهنأنامورنبامِـعز:لاقكلامنعبهناىوو

هكرتو،دتوطيغانمرخَالافرطلاىفو،توحلابنذىفاهاقلاو‘٢’ّةقْـهَوهيفعيبو

هبىشُـموتوحلاديصرثكىحىلعُـيالَعَـنصنماوارنيحسانلاقوطتمل،دحألاىلإ

،تلزتعاوىهنلابترهاجوتهنفةلقرفتماقف،هديصبقسفلانلعاو،قاوسألاىف

ىفمويتاذنوهاللاحبصأف،رادجبةيرقلااومسقفمكنكسنالاولاقنيهانلانإلاقيو

اذإفاورظنفرادجلااِْوَـلَـعَـف،اناشسانللنإاولاقف.دحأنيدتعملانمجرخيملومهسلاجم

نماهباسنأىتاتةدرقلاتلعجف،ةدرقلاتفرعف،مهيلعاولخدوبابلاِاوحتفف،ادرفمه

.معناهمأربلوقت،مكهنملا:لوقيف،يكيتوهبايلمشتفسنالا

كلهو،اْوَـهننيللاالإاجتامف،ريزاتخخويشلاو،هدرقنابشلارام،ةداعقلاق

.مهرلاس

،ةليأىهليقف،اهيففلتخادقففارعألاِدوسىفابكددراولاةيوقلااما

ىهملسانبديزوةداعقلاقو.ةپريطىرهزلالاقو،روطلاوةليانيبىيهليقو

ةعقاولانمزاما.ةانقماهللاقينونيعونيدمنيبماشلالحاوسنمملحاس

.()دوادماياىلعناكف

.٨٩ىم،٩هج،يهلاتنارياءايحاراد،يسولاالىلاعملاحور(١)

.ذخوتىحناسنالاوةباللاقنعىفحرطي(هدقع)ةطوثسلاهيفرطنلليحلا(٢)

٠٤النما١هج،توري،ييوعلاثارتلاءايحإراد،يطرقللنآرقلاماكحألعماجلا(٣)



هتنتملةصقلاو.دوهيىبنمةيصعمو،يهلإرما.تبلاباحصأةصقىههذه

ةدرقلاءِالرهلسننمريماشونجسبنوكينأنكميله:لئاسلأسيدقف،دعب

؟لعفلاولكشلاىفهباشتلاهجواضعبدوجول1رظنريزانغاو

موقلاق:جاجزلالاق:نيلوقىلعِخوسمملاىفاوفلتخادقءاملعلاناةقيقحلاو

.ييرعلانبركبوبأىضاقلاهراخاو،مهنمادرفلاهذهنوكتنأزوجي

،كلذلبقتناكامهريغورهنانحلاوةدرقلانإو،لسنيالخوسمملا:روهمجلالاقو

،باذعلاوطخسلامهباصأدقهنأللسنمهلقيملو،اوكلهدقهللامهخسمنيذلاو

.ماياةثالثدعبايندلاىفرارقمهلنكيملف

ملوبرشيملولكبملومالةلاللقوفطقخسمشعيمل:سابعنبالاق

(١’.لسني

انريخأدلوسرلانإدوسنبهللاديعنعردقلاباكىفملسجرخأو

بذعيوااموقكلهيملهللانأ:لاقف؟عماممىه:ري)انغاوهدرقلانعهلاسنمل

.كلذليقاوناكريزانغاوةدرقلانإو،السنمهللعجيفاموق

درقلديفحنجينأماىزنايماشللاخأريماشناكاماذإتبثننأانهمهملاسيلو

تبسلاباحصأةصقهيلإريشتاموهانهمهملاامناو،ام

:تبسلاباحصانع-هللاهمحر-لالظلابحاصلوقي

ىواهتتف(ناتيحلادوجو)ءارغإلااذهمامامهعماطمجيهتمهنمةعامجاذإف»

ِدوهيلاةقيرطىلع-ليحلانولاتحيف،مهقاثيمومهلرعممهدهعِنوسجو،مهملازع

حبصيو،ىوقتلالقتو،بلقلاىوتليامدنعليحلارثلامو،تبسلامويىفديصلل

.صوصنلارهاظنمتلفتلاداربو،صوصنلادرجمعملماعتلا

.اهدعبامو٤٤سم،١وج،يبطرقللعماجلا(١)
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ىتلاةيقلاِبولقلاهسرحتامنإ،هساٌرحهيمحيالو،هصوصنهسرحتالنوناقلانإ

‘١’.اهيمحتونوناقلاىهسمرحتف،هتيشخواهيفهللاىوقلرقتست

؟هللاعممهقيلاومومهدوهعنم-اهيلعهللاعبطىتلا-دوهيلابولقنيأف

رلجعلااودبعامدعمهبولقتناكنيأ

؟هعمجورغاىلعاومدقو(ميهيغ)ىسومىلعادووهنيحمهبولقتناكنيأ

؟ارهجههةياراوبلطنيحمهبولقتناكنيأ

؟رهنلانماديشوتولاطاولذخنيحمهبولقتناكنيأ

وم١٩٤٨ماعىفةندهلااوقرخنيحمهلوقعومهبولقتناكنيأمل

.م١٩٦٧ماهةيپوعلالوهاومجاهنيِـحو؟م١٩٥٦ماعرصمىلعاولتعانيحو

نيحو٢نانبلعما٩٨٣ويامv١قافتاباويعالتنيحمهلوقعومهبولقتناكنيا

؟قيرطلاةطراخوولسواوىتاللامكحلابىمسياموديليدبماكصوصنباويعالت

اولقْنممهنماولتقوههاينأوهلسراوصعو،مهقلاخمهيراوصعدقدوهيلاناكاذاو

الاقموالهعوامالسمهمىجرعسنناانلنكميله،مهمنيقابلااوذاو

؟هللاعممهقيلاومنمامارتحارثكامهدنعoدحتملامألاقفاومنوّـكتله

دوادونوراهوىسومنممهيدلامارتحارلكااهريهوأنانبلوأرمعمنوَـكتلهو

؟مالسلامهيلع

لالخنممهخنونكمكا٢داومهراوغأريسوليلارس1ىنبعئابطةفرعمقلطنمنمف

ىفةيعويسأةيوارةباكبمونلاناتياو،ةروهشملامهفقاومو،نوعلاىف.مهصصق

انللحىتلاوةيضاملامهلداوحومهرداونضعبلاهيفضرعأةيدوعسلاةريزجلاةفيحص

.١٣٨٤نم،٣دب،نآرقلالالطىف(١)

-١٣



فقاوملاهذهىناعمىعنل،هفلخنمِالوهيدينيبنملطابلاهليالباتكقدصأاهنع

،مهعملماعتلاملنموموقلاءِالؤهةيسفنمهفىلعاهرونبنيعتسنلو،صصقلاو

.مهنمطايتحالاو

هضرفتاملكلذعِـجريو،ىسفنىفهِـتررقدقتنكامعةيوازلانومضمعستاامِـبرو

ميهافملاواياضقلاضعبتلوانتكلذل،اهنعِحلسنننأانلنكميالىتلارصعلاثادحا

ناانيلعىغبنيةيدوهيةينويهصتايصخشنمبناوجتمدقامك،ةيدحلاةيدوهيلا

.اهخيراتفرعنواهفرْـس

اهلِترتخاىتلاو-ةيعوبسالاةيوازلاهدهتالاقمضعبضرعأتكمويتاذو

دحأىلع-باعصألاءِالؤهبيعالابئراقلل1ريكذت،تبسلاباحصااناونع

اذهىفاهيفركفاملةرتفتضمو،باتكىفاهعمجةركفبّيلإىحواف،ءاقدصألا

تِـلواحوصاغا،يفيشرأاىلإتدعكلذل،ءاقدصألاضعبهرركنأىلإحارتقالا

اهنمدحاولكمضي،لوصفىلإاهايإامسقماهگيعونبسحتالاقملاهذهقيسنت

اذهىفزيزعلائراقللنَالااهمدقأىتلاةروصلاهذهبتجرخف،ةسناجتملاتاعوضوملا

ةطيرش،ٍنالءزجةدامرفوتدنعىرخأةرمةلواغابموقأنألمأىلع،عضاوعملالكشلا

باتكلامجحةياردنعضعبلاسوفنىلإبرستيىذلاللملاةيشخمجحلامخهضښيالأ

لاقملاوأ

ءالؤهتامسضعبفشكللمعلااذهىفىنقفوينأىلاعتهللانموِـجوألىلو

ىلإنيعملاودشرملاوهف،ناعمإبهربدتلهللاباتكىلإدوعنو،ركذتنانلعلف،موقلا

.قيفوتلاهللامو،ميقتسملاطارصلا

سيردايهدمحم



لوا‘نلالصفلا

دوهيلاتافصنم
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لّـَـينارسا،ىنبةرقب٩اباط

هيبنناسلىلعهللامهرمأذا.،ارقيلاوليئارسإىتبةصقممركلانآرقلاانيلعصقي

اياو،ةرشابمهللارمألِدوهيلانعذيملف،ةرقباوحبهلينأ،(ىسوممركلا

.مهيلعهللاقيضىتحنولاسياوومتساو،اوبغتساو،مهيبناورواح

اَـنُدِـخْـتَـتااوُـلاَـقًةَرَـقَـباوُـحَـبْدَـتنَأْمكُرًـمَايَهللاُنإِهِـمْوَـقِـلْىسوُـمَلاَـف.د.اَو):ىلاعتهللالوقي

ُلوإَلاْـنَيِـهاَـماَـنلِنمًـيدشَرََالُعْدااوُـلاَـقِلِـهاَـجْـلاَنِـمَنوُـكَاْنأِهللاِـبُدوُـعأَلاَـقاًوُزُـه

اَـنلنِـَـيَـيُـيدشًراَـنَـلُِعدااوُـلاَـقاهَنوُرِـَـمزُـتَاماوُـلَـعناَـفَكِـلَذَنيَـبٌناَوَـعٌركِـبالَوٌضِراَـفألةَرقَـباَـهنإ

نِـَـيُـيْكيَرَانَـلُعْدااوُـلاَـق١@٩َنيِرِـظانلاُّرُـسفاَـهُـنولُِعفاَـنُءاَرفَـصةَرَـقَـباَـهنأ'لوُـقَـيُهنإْلاَـقاَـهُـنوَـلاَـم

ٌلوُـلَد'الٌةَوَـقَـباَـهّـَـنإُلوُـقَـيُهنإَلَّاَـنوُدتُـهمَـلُهْـللاَءَاشنا.اْـنا.َواَـنيَـلَـعَهَـباَـشَـتَرقَـبْـلاَّنإَيِـهاَـمَانل

اوُداَـكاُـمَواُـهوُـحنذَـنِْقَـحلاِـبَتْـِـجَنَالااوُـلاَـقاَـهيِـفَةَـيِـشًالٌةَـمَـلسُـمَثْرحْـلاِيقْـسَـتالَوَضْرألاُريِـثُـت

٠٧١-٦٧ةرقبلَـنوُـلَـعْـفَـي

مث،مهباعزهتسيهنأةيادبلاىفاونظف.هنورواحبوهنوروايوهللارمابمهيتايهللاىبن

هللارمارمأىاو-رمألاذفنتلموقلاءالؤهةعيبطتناكام،رمألاةقيقحاوكرداامل

هللارمآذيفنتنمًابرهممهلاودجينأىسعنولأسيونولسياوحارامناو،مهلىلاعت

؟اهفرعنفيكفهباشتمرقبلانإمل؟اهنولام؟يهاماولاقف،مهل

ملمهنأىتحاهتافصواهفاصوامهلددحو،قاغامهيلعقيضىلاعتهللانكلو

اوعاطااوناكولو،اظهابانملاهلاوعفد،تافصلاهذهبةدحاوةرقبالإةدلبلاىفاودجي

لادجلاةعيبطاهنكل،ةرقبةيأمهتازجألورمألامهيلعلهسلمهتاروانملبقهللارمأ

مِـحرنمالإ-دوهيلازيمتىتلالاعفألاةءاندوناسللاةطالسو،تامزتلالانمبرهتلاو

.مهتايحلااوط-ىِـبر

م١٩٨٣ا٢ا١٢قفاوملاد٢٩١عيرانب٣٧٩٨منرددعلا،ةيدوعسلاارپزجلااديجىفلانملاالهرشن
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ىهنآرقلاىفةروسلوطأاهمسابتيمسىتلاةرقبلاةصقنمنذإةاقتسملاةربعلاف

اورواحواورواندقاوناكاذإو،تامازتلالاورماوألاذيفنتىفليئارسإىنببيلاسأبانريكدت

ىفاولطاميوِاورواحيوِاوووانينأمهيلعرثكسنلهف،هللاىينعمو،هللارمأىفاولطامو

ديفيدبماكتلايقافلا

.تامازتلالاذيفنتىفةيليئارسإلاةلطامملِاوِةروانملاجدامننمجذومنىهاباطةيضقو

دودحةطقنديدحتملدلو.نيطسلفورصمنيبةيلودلادودحللىيونجلادحلالثمتاباطو

.(٩١)مقردودحلاةطقنبةِـفرعملاةطقنلاىهو،ةقطنملابلتةمققوفم١٩٠٦ماعاباط

برحرلا٠رصمنمليبارسااهتلتحاىتلاىضارألانمضةقطنملاهذهتلخددقو

ىلعسستلىليتارسالاودعلاورصمنيبمالسلاةدهاعمتءاجو،م١٩٦٧وينوي

ىهو،بادتنالامايانيطسلفورصمنيبةيلودلادودحلاطخىلإىليلارسالاباحسنالا

.افنآاهيلإِترشاىتلادودحلا

دودحلاطخنأمعزت-ىسفنلاوىلقعلامهپوكتواهتداقةعيبطب-ليئارسإنكل

رمياهبجومبىتلام١٩٠٦ةيقافتاصبرصمكسمتتامي،(٩١)ةطقنلابونجرمي

.ةطقنلاهذهلامشدودحلاطخ

ىفدزتال-ةيرصمرداصمريثتامك-اهيلعِعزانتملاةقطنملانأنممغرلاىلعو

اهبكسمتلاناالإ،ةيجيتارتساةيمهااهلسيلهناامك،رم٨٠٠نعاهلعاستاىصقا

نيفرطلانيمربملاقافتالاذيفنتىفةلطامملابابنموه

ةلاحنأكردينأهلنكميةرصاعملاةيليئارسإلاةيصخشلاقامعأىفلماتملانإ

دق،مهتافرصتةجيتنمهخيراتةليطموقلاءالؤهاهشاعىتلاةكسلاوةلذلاومالستسالا

ءازإ-ةوقلابابساضعبمهلرفوتامدنع-حضاونايممورفاسدرمتىلإتبلقنا

.مِادلاواقافتاىاذيفنت

ىلإ،دادجألاوءابَالاحور،(ميكحلاقيفوتداعس٤الراذتعالاعم)حورلاةدوعاهنإ

.انيلإدوعتداذفألااندادجأواصابآحاوراتيلايف،نمزلااذهدوهي

-١٨-



اادوهيلانعرفتيامدنع

هلاوحأنعانريخاو،ةديدعتافصبرممنوعرفىجعتوكرابتقحلافصو

هتغلسيماوقتلخدالاق،نوعرفالجرلاالهبقلنمقتشنانلعجامبهنافرصتو

.ووكذملانوعرفلااهبمستاىتلاتافصلاهذهىلإريشعل

:نوعرفنعىلاعتهللالوقي

ْمُـهَءَانْـبَاُحْـِـبذُـيْمُـهنّـِـمًةَـفِـئاَـطُفِـعنَـتسَـياًـعَـيِـشاَـهَـلْـهأَلَـعَـجَويخوألايِـفالَـمَنوَـمْرِـف'نإ)

.٤ةيآصصقلا:يَنيِدْـسفُـمْـلاَنٍمًناَـكُهًـنإْمُـهءاًـسٍنيِـيْـحًـتْـسيًو

رفكلااهنمف،نوعرفتافصنمديدعلاuدِـجوىلاعتهللاباتكيفرظنلاانعمااذإو

انيفكو،هتافصنمودلريكاللعمجتلةميركلاةيالاهذهتءاجو،دابعلاوةسرطغلاو

ةيقالخأاللاتافصلالكلعماجداسفلاو،نيدسفملانمناكهنا»اهنمملعننا

.ءاپربألابليكلاوربكتلااهنمىتلاوةيمارجالااو

،ليارسس1ىنبىلعنوعرفلاالهاهقيطدقةيمارجالانوسسعرفتافصو

ةلالدللهلقتكمومسالالهلمععسنانحبصادفو،رصمىفىسومعاينا

.ةحيقبتافصىلع

رهكلاهةنمرفلاو،ةمارفلاةاتعلاونوعرفتاعلك،برعلاناسلىفءاجدقف

٠ريجتلاو

ربكتدنعرف:دجتملاىفءاجو

.ريجتوىغط،ةماركلاقالخاابقلخت:نعرفل

.ما٩٨٣ا٨ا٦قفاوملاےما،٠٣اwعيباعب٣٩٦،مقردعلا،اربوجلاايوجىفلاقملاالهرين

-١٩۔



رفك،باذعلافونصدوهيلاقادأىذلانوعرفتافصنمريكتلاوريجتلاونايغطلاف

.مهفارطاعطقومهلنيديؤملابلصومهءاسنايحتساومهدالوألق،مهيدب

نوقلخي،نوعرفرانباووتكانيذلادوهيلادجتلرضاحلاانرصعىفلاحلابلقيو

.اهيفهنولاوليولبهنافصبنوفصيوهقالخأب

همسااهيفركهلينأهللادجاساوسامدنعِارفكواورييعودوهيلاىغطدقف

.خويشلاوءاسنلاولافطألااولتقوضرألاىفاودسفأامك،اهوسندواهوقرحو

دقسدقلادجاسمو،نهعمادقىميهاربالامرحلاو،قرحدقىصقألادجسملاف

.اهعمريكىفتعنمدقةالصلاو،اهيلعىدتعا

اولللافطأنممكف،ضرألاهذهىلعمهوههذنممهسابتطبترادقحبالملاو

اااليتاشواربصورقبلارحبونيسايريدىف

ااهلالخنممهلجراومهيدياتعطنو،مهبلكلُومهييشمرتحتملعويهنممكو

.نمسونجِـسونبذعو،نهيلعىدتعاو،نهلوطبترقبءاسننممكو

اا؟الهدعبرپكتىاوربجتىاوولعىأونايغطىاف

،هللابنمآنمةنعارفلانيبنمنأل،رصمةنعارفنيرشعلانرقلادوهيقافدقل

ءالؤهقالخابقلعتينمدوهينيبنممدعنداكنانكلو،موقلاءالؤهنعىدألافكو

.ةنعارفلانمنينمؤملا

امكمهتنعرفنمانذقيي-هللانناميإاسلخأنإ-انلعلو،ِدوهيلانعرفت..اقح

.هعايلاو(ميهييق)ىسومذقنا

۔٢٠.



ملكلانوفرحياولازامو

،هرييغتوههعضاومنعمالكلاكرحتو،ههجونعىشلالاماىا:ةفَرح،ةفَرَـح

.اهانعمنعةملكلاو،هاعمِنعسفرحلارييفت:نآرقلاىفلوحتلاو

فارحناللتمدختسامل،هتيشمىفةماقتسالانعلام:اپألجرلافرحنالوقنو

.يقلخلا

:ىلاعتوهناحبسهللامالكنيعبدوهيلاشعبميركلاهباكىفىلعتهللافصودقو

ِدْـعَـبْنِـمْهنوُـفّرَـعُـيَّمُـلِهللاَمالَـكَنوُـعَـمسَـيمُـهنْـِـمٌقيِرَـفَناَـكذَـقَومُـكَـلاُوعِـمْؤُـبناَنوُـعَـمْـط

رقلاېًنوُـمًـلْـعْـيْمّـُـهَوةوّـُـلقَـهاًـم

نمةقرفلاهذهناميإنمسيهيتلِاوراكنالاىنعملمحيةميركلاةيَالاىفماهفتسالاو

.دوهيلا

:ىلاعتلاقو

٤٦ءامنلاې...ِهِـبهاَوْـمنَـعَمِـلَـكُـلاَنوًـفِْرَـعُـياوًداَـهَنيللاَنِـم)

يلاملاقو

ې...ِهِـعِـضاَومنَـعَمِـلَـكَـلاَنوُـفِرَـعُـيًةَـيساقمُـهَـبوُـلُـقاَـهْـلَـعّـجَومُـهاَـبَـعّـلمُـهَـفَاليِـممِـهبعْـقَـناَـمهَـف»

١٣ةدلاملا

:ىلاعتوكرايتقحلالوقو

مِـهِـهاوناِـباْـنَـمآاولُاقَنيِدلاَنِـمرننايبَنوُـعِراَـسُـيَنيٍدلاَكنُزْـحَـيالُلُوسرلااَـهّـُـيااَـي»

َكوتاَـيمَـلَنيرَـخآ,ْولِـلَنوُـعاْـسِبِدَـكَـلِـلَنوُـماْـساوُداَـهَنيِدلاّنِـمَوْمهُـبوُـلُـقنِـمؤُـتمَـلَو

دياِـهٍساَِوَـمِدْـعَـبْنِـمَمِـلحتاً.نوُـفًرَـعُـي

.م١٩٨٣ا٣/١٩قفاوملاهه١ا٠٣ا٦اهعيراعب٢ا٨٣٣ملردنعلا،اراةهجىفلاقملاالهرلل

-٢١-



،دوهيلاةقيقحبمهكلهباتكنمةكوايملاعضارملاهذهىفىلاعتهللاانريخادقل

،هنمفوِـخوهللةيشخِنودمه،اوهاوقفاوتيامبهلسرمالكوهمالكِنوفرعيمهنأو

.مهراصباومهعسىلعبرضو،ةيساقمسولقوهنوشخيفيكو

نيقباسلاصختامنإنآرقلاىفليبارساىنيودوهيلاتافصنادقتعينمىطخو

ِاولوودقنيرشعلانرقلادوهينابىيلاحلاناسلف.نيرضاحلانودموقلاءالؤهنم

مالكفرحنمناكردنناانيلعبجيو.تافصلارقحاوسخاىفمهدادجأومهءابآ

.ةعمجمملاعلالودهيلعتمقوناوصلواقافناىأففرحينابريدجهلسروهللا

ىليتارسالاودعلاةساسبيداك،ثيدحلارمعلاىفىدوهيلافيرعتلاروصنمو

.هتداقو

ىلعهيفالبايملىذلاتقولىفريبسيكعملباقتهنأمعزينوراشف

.قالطالا

تاقباسمرارغىلعديفيدبماكسموصلنمةديدجداومقفلينجسبميحانمو

andةملكالثمذخأيوهف،ةعطاقملاتاملكلا beyondىرخاةرقفىفاهعنعيلةرقفنم

.مهبضغصاصتماوريهامجلاليلقتلامناو،قالطإلاىلعاهعمقفصال

فرعيةلتغاةيبرعلاىضارألاىفةيندملاارادالابىمسيامسيلرنوسليمميحانمو

.ةينيطسلفلاريرحتلاةمظنمنمهفقومءازإنجيرسيلرلاتاملك

لئاسرىلعةيمسرلااهدودرىفانياملكلالرحتاهرسابةيليلارسالاةموكحلاو

نانطنشاوةموكحىلإاهلةيسرةلامرىفنجيةموًـكحمعزف.يرخألاتاموكحلا

ارتفلاءالاةلتكلاىنمِارألاىلعةيليلارسإلاةدايسلاضرفعنمتالديفيدبماكتايفال

رصمةقفاومِنوددحاوبناجنمءارجإىأذاختاملعتايقافتالارقتامعي،ةيلاقتنالا

ةدايسلاضرفىنعااءارجالااذهسمىلععبطلابقفاوتنلرصمو،هيلعاكچمأو

.ةلتغاةييوعلاىضارألاىلعةيليلارسالا

-٢٢.
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رودةدحتملاتايالوللنأ،تبسلاباحصأةموُـكح،يليلارمإلاودعلاةموكحمعزتو

لكىفلماككبوش-ةدحتملاتايالولاىا-اهنأىلعتافاقثلاصنتامنيب،طيسولا

.اهتامزلتسموتافاضاتاوطخ

الوىهحنتالمالكلافيرحتىلعةيبملاةينويهصلابيذاكالاةلسطسو

مهفالسأتاداعىلعاظافحسالارثكمهدوهيلاف،ادسباىهتهنلو،عطقت

.اهنمةعسلاةصاُـحو

ىفدوهيلاعاِـضوأاديجسردننادبالهنأىهوةمهمةقيقحصلخعسنانهنمو

النآلاىتحانلزاماننأودييهنأل،تالماعملاىفمهپيلاسأفرعنىكيلاعتهللِاباتك

.انودعةقيقحهفرعن

٢٣-





تحسلاولكآ

ىأهتراجتتحسألاقيومارحلالاملاىأ،تحسلابستكااهانعمةغللاىفَتعَـس

.مارحلاوشمفلااهلخد

.ةوهرلاكراعلاهنعمزلفبساكملانمحبقوثبخامُتًـعلاو

.عشيالننوجلاعماوىاتعسلجرلاقو

لاقيو،،باذعبمكتحسيفهىلاعتلاق.ةدشلاوكالهلاةغللاىفتحسلالصأو

.ليماتساىأتحساقلاحلل

.اهلصاتسيواهبهاليىأتاعاطلاتحسيهنألاحسمارحلالاملاىسو

نأكف،لوك1ىاةدعملاتوعسملجرلاقي.عوجلابلكهلصأ:ءارفلالاقو

.مهنلا..نمةدعملاتوعسملابىذلالثمىطعيامىلإهرثلانممارحلالئوىشرتملا

رثكاىفمجرتهباكىفكلذبىلاعتهللامهفصودقو،تحسللنولم٠،دوهيلاو

.عضومنم

.،٢هدتاملاېِتْـحّـُـسلِـلَنولُاَـكِبِدَـكُـلِـلَنوُـعانَـسإل:مهقحىفىلاعتلاق

ِناَودُـعْـلاَومْـل,الايلَنوًـعِراَـسُـيْمُـهعِـًـماًريِـثَـكنعَرَـتَو»:اضيأدوهيلاىفىلاعتلاقو

اَـنوُـلَـماوُـلاَـكاَـمَسْـمِـيَـلَتْـحّـُـسلاُمِـهِـلْـك٢و

تاسنمةس:هنعهللاىنمردوعسمنباهرسفامك،اوشرلاوا،تعسلال

ىلعاظافحسانجألارثكامهدوهيلاناتحضواناوقبسو،ليوطنمزذنمدوهيلا

.صوصغاهجوىلعةعبسلادادجألاوءابآلاتاداع

م١٩٨٣ا،ا١٦لفاوملاد٠٣،١ا٧ا٣عيراهب٢٨٩امقردلعلا،ارهجلااهبرجىفلاقملاالهرش

٢ه



حلاصملاوتارازولاىفترشتناىتلاتحسلارهاظمبرخزيرصاعملاىدوهلاعمتغاو

.تعسلالكأنمنولجخيالنيلوؤسملارابكوءارزولاتابو،ةيموُـكحلا

.تعسلانولكيكرامجلاوفظومف

.تعسلانولليقدانفلاوفلاومو

.تحسلاِنولهةيموكحلارلاودلاوفلخوهو

.تحسلانوگيتايدلبلاءاموو

.تحسلانولكيءاديلاو

رهاظمووطتو،تعسلاىلعشيعيوايحيهرسأبىنويهصلاىدوهيلاعضا

لئاسولِاوبيلاسألانمنوشترملاديفعسپو،ايجولوكتلاروطتعمهللاسووتعسلا

تاييسمغاىفىهف،تاعرتملاروطتعمروطماهتاذتعسلاعاوناىتح،ةپرصعلا

تارهسو،هدحةينايرهكةزهجأتباينينامثلاىفتحهما،ةطيسبةيلقناقِاروأتناك

.ةرخاففياعموةجام

نكلو،ةحبةيعامتجابابسأىلإةوشرلاةرهالخعاِـجرانيفسلفتملاىسعبلواحيدق

سقلاىفةيعسملالمألاىلإاساساعجرتىهفاهلتلِاوريمداجيإالواحامهم

.يناعتهللاباكاهعانلدحىتلاوةيدوهيلا

روهدتلطمادعاسملاىرخألالماوعلاضعبلوصألاهذهىلإفيضننانكسو

.ايداصفاوايعامتجاهلالحناو،ينويهصلاعمتهاتايقالخا

نمىزغامهديصرىلإفاضتىهو،تبسلاباعصاتاسنمةسهذه

.اهممكاياوهللاانافع-ةحييقلاتافصلا

-٢٦-



ءايبنالاةعلقق

نماهريغواليلاهواربصحبادمىفدوهيلادمروترثإنيريثكلاةشهدلاتباصأ

.نيرشعلانرقلاحباذم

لافطألاوءاسنلانمءايربألاضعبلدوهيلالتقنجهعسيوانضعبشهدبيامك

.برعوانوملسممهنأىوسبطللال،خويشلاو

ءالؤهنماعقوتلولب،اتتشهدتلازلىلاعتهللاباتكىفرظنلاانعماولنحنو

ةنيهروماىهامنإ،ضرألاباصتغاوا،نكاسملافسننأانملعلو.كلذنمرثكاموقلا

.دوسألامهخيراتىدمىلعموقلاءِالوهلاعفابتنروقامانإةياغلل

اىلاعتوِكرابقحلالولي

ِتاَـتّـِـيَـبناَمكرَـمَنْـباَيسيجاتيَـتآَويلُـسَّرلِابٍهِدْـعټْنماهْـفقَوَباتِـكْـلايَـسوُـماتْـيَـتآْدقَـلّو»

ْمتنَـكًاقيِرَـمّـفمْـتْريّـكقساُمُـكُـسّـُـفنااعَوْـهَـتالَامِـبٌلُومَرْمُـكءاَـجاّـملُـكفأِسْدُـقلانْوِـبُهانَدياّو

٨٧ةرقبلايَنوُـطْـققًاقيرّـفَو

َوُـمَوُهَءاَرَوَامبَنوُرنهَوانيلَـعَلزنأاَـمِـبُنْـِـموُـناوُـلاَـقْهللاَلَزنَاانٍباوُـنمآْمُـهَـلّليباَـفإَو}

٩١ةرقبلاېَّنيِـنِـمْؤّـُـممُـعيُـكنإُلبّـقنِـمِهللاَءاَـيِـېْـنأَنوُـلُـعْـفَمِـلَـفْلُـلْمُـهّـَـعماَـمِـلْالَدعُـمُّقْـحْـلا

ِانِـقْـلاِـبَنوُّرُـماَـيَنيِدلاَنوُـللفَـيوِلَـحونِـبَنْـِـيِـبلاَنوُـلُـتفَـيَوِهللاِتَايآوَنوُرُـفْـكَـيَنيِدلا'نإ»

٢١نارمعلز/ِمهيِـلَاباًدِـًـعبمُـمُرشيَـفيمَّانلاَنب

نعَوْـهَـتالاَـمِـبٌلوُـسَرْمُـهًءاَـجاَـملُـكًالُـسُرْمِـهيَـلإاَـنكلوأَوَليِـئاَرْـسإيبَـبَقاَـثيِـمَانذَـخأْدقَـل)

يم.درراملاېَنوُـلتتُـيًانيرَـفَواوُـبذَـكاقيرَـفْمُـهُـسُـفنأ

.ما٩٨٣اا٢ا٢١قفاوملادا٤٠٣ا٣ا٢٧خيراتب،ا١امفردنعلا،ارهجلاالهجىفلاقملاالهرشن

۔٢ام
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نممهفقاومملعيانلكو،روهشمولِوورعمفءايبنُالاولسرللمهيذكتاماف

(نيَـنيل«)ىسيعنمو()دمحمىسبنلا

مهاهنامدنع(مىحيكهلتقىفلعفلاباوحلفأنمكانهفءايبنألامهلتقامأو

ىسيعو()دمحمكهلتقىفاوحلفيملنممهنمو،خألاةنباجاوزنع

.سناسدنمهوجسنامو،تارماؤمنمامهدضموقلاءِالؤههكاحاماضيأفرعيانلكو

قوسنوميقيملىنةنامثلللتقتليلارس(ونبتناك:دوعسمنبهللادبعلاق

راهنلارخآنممهلقب

مويابادعسانلادشا:لاق()هللالوسرنااضيادوعسمنبهللاديعلقو

دمحأهاور...،نيلثمملانملثمتوةلالهماماو،ايبنلتقواىبنهلفلِـجوةمايقلا

دضتكيحىتلاسلاسدلاودناكملاوتارمازملابلفاحىمارجإلاىدوهيلاِحبراتلاو

ىفتقسدِـقو،مارجالااذهىلإتاراشإلانمديدعلامكركلانآرقلابو،هلِـسروهللاءايبفا

ءاركنلاةلعفلاهذهبلجوزعىلوملااهيفانربخيىتلاةميركلاتايَالاضعبلاغااذه

.لاعفألاكلتىلعموقلاءالؤهاهيفىلاعتهللانويىتلاو-هاينألالتق

باحصا-موقلاءِالوهدنعزعأبرعلانوكيسله:لءاستنناكلذدعبانلو

ا؟هلسروهللاءايبنانم-تبسلا

ا؟مهمراوشخيملنيذلامهواهريغونطنشاوواوكسومتبسلاباحصأدافحأىشخيله

عضنالأو،تبسلاباحصأنمباهرإلاوةميرجلاعاونالكعقوتنناانيلعبجي

هيلععقوناودهعواقاثيملمهذيفنتالو،تلعناوةلودلمهمارتحااِـنرابتعاىف

نمو،هللاعمهوعطقدهعلكاوقرِـحو،هلسروهللااوناخدقمهف.مِـهاامعزومهرابحأ

تافصف،تامازتلابمايقلاواةيقافباىلعةظفاغامهنمرظتنننأكلذدعبةجاذسلا

،هتايآربدتنهللاباتكالإ-هللاو-انماماسيلو،ريغتتنلوملةتباثتبسلاباحصا

،ريسفتلاوليوأتلاىففلتخنالىتحىپرعناسلبباكهناهللدمحلاف،هناملكمهفنو

هانلعجاناو:لوقيذإميظعلاهلااقدصو،هيفانفطخااميفاننيبمَـكحيرخآصنلدوعلو

،نولقعتمكلعلايبرعانآرف

٢٨



دورقوريمحوريزاتخ:دوهيلانمو

لكبلفاحموقلاءالؤهخيراتو،1ريكليئارسإىلودوهيلانعميرَـكلانآُرقلاانثدح

ولاممضتثادحألاحرسمىلعمهوهفذنممِـهوصعتابوععمف،دهفوبيهم

.ةليلوةليلفكبىمسياماهمجحىفتقاللامملاهلوحنوفلوملاجسن

مهلهللاباذعناالإ،هلسركلذكوهللارماوااوفلاخاماوقاالانهنانممهرلاپو

تكلِـسودوهيلالاعفأتلعفةمأنمامهنأل،دوهيلاىلعهللابعخروصذختيمل

.مهسفنأعمىتحالو،رشبلاعمالو،لمرلاعمالو،هللاعقالمكهلسم

ةروسىفىلاعتوكرابتقحلاهبامهليامكلذو،ري)اثخهللامهخسمنمدوهيلانمف

،ىلاعتوهناحيملاقثيحالدلاملا

ُمُـهمَلَـعَـجَوهْـيَـلَـعَببغَوُهللاُهنَـعلنَـمِهللاَدمٍعُةنَـمَكِـلذنِـًـمزَـشبمْـكُـيَـلاْلّـهْلُـن»

٦٠ةدئاملايِليبنلاداَوّـسنَـمُّلَـهاواناَـكّـمُرفَكبتواَتوغاطلاَدَـيّـعّوَريِزّاَـغْـلاَوةَدَرٍفا

دوهيللنوملسملالاقدقو،هللانيدمهدوحملدوهيلاىفتلزنةميرَـكلاةيآلاهذه

.مهسوواوسكف،ريرابغاوهدرقلادوعأاي:اهلوزندعب

ةدعىفكلذىلاعتهللاباتكانلدكادقو،ادرفىلإهللامهيلقنمدوهيلانمو

.ةقباسلاةيًالاىلإةفاضالابعنقاوم

ةَدَرق٠اوُـنوُـكْمُـهَـلانَـلًـعًـفِتبْـسلايِـفْمًـكِـماْوّدَـعْـعاَنيِدلاُّمُـعمِـلًـعْدقلَوويىلاعتلان

٦هةياةرقبلا{َنيلماع

لأل

.١٦٦ةيافارعألاېّنيٍعِـساتمةَدَرٍقاُولوْـكْمُـهًـلَانْـلّـُـقُهنَـعاوْـهناًـمنَـعْاًوتَـعًامَـلَـف)

-٢٩۔



ةيناويحلاةعيبطلاىلإةيقارلاةيناسنإلاةعيبطلانملوحتلاو،خسملاالهبابسأو

فلتخادقو،ةيمعملاكلتىفزواجتلاوىدامتلِاوهللاةيصعملاساسأعجرتةيندعملا

؟لسنيله:عوسمملاىفءاملعلا

هراتخاامالهو،مهنم١درفلاهذهنوكتنازوجيموقلاقاجاجزلالاق

.يههعلانبرَـكبوبأىضاقلا

مهلقيملواوكلهدقهللامهعسمنيللاناو،لببالعوسملا:روهمجلالاقو

.لمسل

رصعلاىفدوهيلالاوحألدهاشملانإف،يناثلاىارلامألوألاىأرلاباصأءاوسو

ريثكبىنداةبترمىفمهامنإنيرصاعملادوهيلاءالؤهنابمزجيناالإهعسيالرضاحلا

ةيحاننممأ،ءامدلاكفسومارجالاةيحاننمهاوس،اهيلعفراعملاةيناسنإلابكاومنم

ةنيهىلعاوقبدقنيرشعلانرقلاىفمهاراىناكو،ةيدرتملاىليلارسالاعمتفاتباَـفالخا

.ةيحابالاوولغلاو،كشلانمناويحلاتافصاولرووناسنإلا

مههيشتىهفادرقلاورپرانغادعبدوهيللىلاعتهللاالاههيىتلاةلالجلاةلاحلااما

:ىلاعتلاق،ريمحلاب

مْوَـقْـلاُلثَـمَسنِـباًرَاْـعسأٍُلنَـيِراَـمِـحْـلاولغَـمًـكاًـهوُـٍلمْـحَـيمّـل.َملَةاَرولااوُـلِـمُـحَنيٍدلاُلثَـم»

هةيآةعمجلاېَنيِـمِـلاطناَمْوقناېِدهَـيالُهللاَوِهللاِتاَـياِـباوُـبْدَـكَنيِدلا

،دمحمباونمؤيملو،ةاووتلابلمعلااوكرتاملدوهيللالثمىلاعتهللابرضدقف

اولمحدقمهفريخنماهيفامكرديالهيتك)1رافسأهرهظقوفلمحيىذلارامحلاب

.اهباولمعيملواهبلمعلااوفلكىأ،،اوعلا

-٣ه-



:رعاشلالاق

مهدنعملعالوافس٤اللماو

ادغاذإريعبلاىرديامكرمعل

.ريعيلالمح:قسولا

رعابألاملعكالإاهديجي

رنارغلاىفامحارواهقاسواب

.قلاوجلاىمورسكلابارارغعمج:رنارفلا

ةريبكأقورفدجيالنآلامهدافحأىفلماتملاو،يضماميفدوهيلالاوحأضعبهذه

.دادجألاودافحألانب

دس٣١
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اندعمتدعنإو

مهشمف،خيراتلارمىلعليلارسإىنبدسافمنمديدعلاميرَـكلاهللاباتكانلركذ

ةلتقمهنمو،لجعلاهدبعمهمو،ريزانغاوةدرقلامهنمو،نينوعلملاتبسلاباعمأ

.ضرألاىفنولسفملامهمو،ءايبنألا

نممهتانبأوتبسلاباعصأدسافمىععبضرعتسانالواحاءاقللاالهىفو

هظقيعسنىكالزهتو،موقلاءالؤهىفربدتلاقافآانمامأحلفتةميركتايآلالخ

.مهدئاكمومهلارماؤمل

:لجوزعلاحلاهلكش

@اًريِـبَـكاَّوُـلخَّنًـلْـعَـتَـلَونيتَرَـميندْرألاِيفْنُدِـسنُـتّـلِباَـتِـكلاِيفَليِـئاَرسإيبَـبىيَـلإانَـيَـضَـقَو»

اّدْـعَوَناَـكَوِراَـيِدلاَلالِـخاوٌساَـجَـفوليدَـشيتاَـبيلِواانلاًداَـيِـعْمكيَـلَـعاتَـحَـبَامُـهالوأُدْـعَوَءاَـجاناَا

ْناًريِـفَـنَرفكْمُـكانْـلَـعَـجَوَنِـيټوولاَوْـماِـبمُـكانَددنَاَومِـهْـيَـلَـعةرَـكُـلاُمًـكَـلانَددّرمُـله@ًالوُـعنئ

اوُـلُـخْديِـلَوْمكَـهوُـجُواوُووُـيِـلٍ،َرِـخالاُدمَوَءاَـجاَذرفاَـهَـلَـفْمُـتاَـساذإَومِـُـكنلاخامٹُـعَـسْـحا

٠مُـتدُـعذإَوْمُـكَـحرَـينامُـككَنمَـعناْرييْـتَـت؟وَـلَـعاَـماوُِويَدُـيلَِووَّرَـمَلْواُهونَـخَدَامَـكَدْـِـجَـسنا

،٨-،ءارمالا»ېاًريِـصَـحَنيرٍلاگِـلَمنَـهَـجانْـلَـعَـجَواكدُـع

امبمهلىلاعتهللانمرايخ)وه-هللاهمحر-بطقدهملوقبامكانهءاضقلا

.مهيلعىرهقءاعقهنأالمهگمنمىهلإلاهملعىفعقوامبسحمهنمنوكيس

ىفنودسفيسلبارساىنبنابةقباسلاةميرّـكلاتايآلاىفىلاعتهللاانريخادقو

مهذاخكلنورهقيونورحديملنيترملااتلكىفِنورطيسيونولعيسمهنأونيترمسلمرأل

.داسفللةليسوةرطيسلاوولعلاالهنم

.ما٩٨٣ا١ااهقفاوملادا،٠،ا٢ااعباتي،٠ههمقردلعمتا،،ريزلماهيهجىفلاقملاالهرس

-٣٣-



ةجيتنمسيليئارسإىهلنههاقلاواحدلاو،مهداسفلرحدجيلينارسإىنبولعف

،رهقيالهنادقتعيالهفرورغلاوداسفلاوويكلاوهنيبناجلارهقوراحدنابيسف،مهنايغطل

.ىطاحلاداقتعالاالهىلعادامتعاىغطيفِتاهجلاوةوقلالكهسفنىفىريكاذو

تولاج:اولاقفءارآلاامهلوحِتدكةسركلاتايَالاىفناِـتوكذملاناترملاو

ىنبىرهاقمساددحتملتايآلاتناكافإو.مهريغوسرفلاسوجمورمتخپو

سأبىلوأو،رايدلالالخاوساجف»:ىلاعتهلوقىفمهلفصانلتددحدقف،ليلارسإ

.ريمدتلاوهريبعتلاو«اارييغتاولعامازيلوااديدش

سفنلةدعالانلىلاعتهللاعمودقفانيتروكذملانيترملانهاهبىهعيالرمألاو

ديعنسفضرألاىفداسفللمدعنإوىا،اندعمتدعناوا:هناحبسهلوقىفةجيتنلا

.ةقلطموةماعةدعاقلاف،تارملاتددعتامهمباذعلاءوسمكموسينملاسرإ

ِجورخ،هقلخىفهللاةنسلاقادممءازجلاولمعلاىأ،ريمدتلاوداسفلاجذامننمو

،دوهيلادضرلتهِحبالمو،نيملسملاىدَـياىلعةييرعلاارپزجلانمنيدسفملادوهيلا

.اهريغو

ىأو.داسفلاةوونليلاوسإاروصىفلينارس1ونبغلب،رضاحلاانرصعىف...نآلاو

ىلعءادتعالاو،نايغطلاو،مارحلال٣اعساو،ضرعلاكتهو،ضرألالالحادعبداسف

.هللاتويب

اربصولبعوىبأورقبلارجيونيسايريدىفتعقوىتلاحباذملادعبداسفىا

ا$اكشو

؟ضرألاباعماديرشتو.نكسملاملهدعبداسفهل

؟خويشلاوءاسنلاولافطألالقدعبداسفىأ

؟هسااهيفركذينأهللادجامعنمدعبداسفىآ

لودنماهريغونيطسلفىفةياهعلااهسراميىتلانايغطلاولعلاوداسفلاهجوأنإ

.اهرصحوأاهزاجيإةبوعصلانمو،هريكوةديدعملاعلاولببرعلاونيملسملا

٣٤-



كلذققحتدقو،ضرألاىفليلارسإىنبداسفإ:ةلداعملانملوألاقشلاوهاذه

.اعيمجهسمللو

،اندعمنادعنإو»هلوقىفهللادعوققحيلو،هللاةسلمكنلىناللاقشلاىقيو

الىذلاوخآلقشلاىقبو،وهالإاهملعيالىتلاهللاةمكلو،لعفلاوداعدقل

.البب{ماالجاعنإهعوقوىفكش

ىنبىفهتليسووهللامُـكحقيقحترادأبرعلانوملسملانحننوَـكنلهنكلو

؟مهلايغطومهداسفإفقوومههدرلليلارس{

دهامناوانسفنأنيبال،ديدهسابىلوانوكنمث،قعبهللامايعنوكنناىقب

قيقحتفرشانلناك،ديدشلاسايلاوةملاغاهللاادايع،كلذانلققحتافإف،انولع

.نيلسفملاداسفنمهللاضراريهطتىفهللادعو

-٣ه-





ىتشمهبولق,اعيمجمهبسحت

،مدقلاذنمدوهيلاموالتوتموالىتلاتافصلاقسابميكلاهللاباتكانربخي

ىفتدروىتلادوهيلاتافصضعبةيوازلاهلهىفتلواقتنكاذاو.نألاىلإو

اذهىجهنىفنإف،رصاعملاىدوهيلاعمعفاىفِحوضوبرهظِـتو،لجوزعهللاباعك

ىيلاربعلاءاقعسالةيناعمةماودهللاباكىفدوهيلاعموةساردلبايلألاىلووعد

.موقلاءالؤههاجتايسايسمِـسرىفايعت

هللالوقي.مچرتناوساهعانلدعياديدجةنملوانتن،تبسلاالهءاقلىفو

:ىلاعت

ُقِـفتُـيِناَـتَـطوُـسْـيَـمُهاَدَـيلَـباوْـلاَـقاَـمٍباوُـٍسًـلْومِـهيِدْـياْتلُـغٌةلَولنَـمِهللاُدَـيُدوُـهَـيْـلاِتقالَو)

ةَواَدَـعْـلاُمُـهنَـيَـباقْـينْـلاَوارنُـكَواناَـينُـطّكنبَكيَـلإَلزناائمُـهنْـماًريبَـك،نْديِزَـيلَوُءاَـشَـيَديَـك

ُهللاَواًداَـسَـفِىندألايبَنْوتَـيوُهللااَـمافطَاِبرَـعْـلِـلاًراَـناوُدَـفْوَاَالُـكِةَـماَـيِـقلاموَـينَـلرَءَامْـسلاَو

٦،ةدئاملاېّنيدِـسنُـمْـلاُبجْـيال

ىفاهنمهدحاولوانتتسىتلادوهيلاتاغبمنمديدعلابرخزتةميركلادبالاهلهو

ةلصلاىهو،َءَاقنَـيْـلاَوةَوَادَـعلاًمُـهَـيبالْـينلآْوه,ىلاعتهلوقىف،دراولاىهو،لاهااله

:ىلعتهلوقىفولحلاةروسنمةرشعةعبارلاةي۔الااهدكوتىتلا

٠مُـهيَـسختٌديَدشْمُـهْـيَـبمُـهُـساَـبرُدُـجماَرَونٍمْواةنَـصحّـُـميًرُـفيِـفألإاًـعيَـمجمُـكَـنولِـُـتاّـقْـيال»

ېَنوِـُـلقنَـيألّمْوقمُـهناٍبَكِـلذنيفمُـهْـبوُـلُـلَواًـعيمَـج

لوقيودوهيلافئاوطنيبىاانيقلا:نعميركلانيكوهريسفتىفءاجو

ىفمهنمنإلوقنوةهيشموةعجرممهموةپريجوةپرلقمهنمفىناعملاِحورىفىمولألا

.اشالفوميداوافسومهفاكشاثيدحلارصعلا

مrit١٩٨ا٢٣قفاوللهه٠،١،ا٧ا١٠عنام٣٨٦٨ملودنعلا،هوهف-االهجىفلاقملاالهرشن
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ىا«اليمَـجْمُـهَـسخَـتدضعبلمهتعبةوادع،ٌديِدَـشمُـهيَـبمُـهُـساَـب):ىفىيطرقلالاقو

.ةقرطمىا،ْىتَـشْمُـهبُوًـلقُوهىأرورماىلعنيعمتجم

مهنيبنأسيباهنيبةفلالةقرفعمىأ،ىعشمهيولفواىفىسولألالاقو

.دضاعتلاقحنودفاعهيالفتلِاوادع

حوضوباهظحاللىتلاوثيدحلارصعلاىفءاضفيلاهذهوءادعلاالهروصىدحال

دوهيلا)دارافسلاو(نيفلادوهيلا)زاكهالانيبءادعلاةروصىهىدوهيلاعمعجلاىف

.(نيفرطلا

ةيموكحلاسرادملاىفِنوسردينيذلانيعفلاطلابابشنيبةهجاوملاادحتدازدقف

.نيتفلاطلااتلكلىعامجالاعضولانعةجتانةهجاومىهو،ةصاخةفصبةيهبدلا

نمىقرأولعفامهسفنانوريوةيقرشلاديلاقتلانمنورفنيواكثفالاهانباف

.ةفياطلاكلتهاجتدقحلاوةيهاركلامهبولقىفنونكيو،دارافسلا

ايازملابنوعتمتيمهنألمهيلعِنودقحيونيفلادوهيلانوحميدارافسلاءانبأو

ىذلاتقولاىفةمدعمةايحنوشيعيءارقفدِاافسلانألو،اهنمنوموحيىلا-ايمسر

.نريغلاهيفمعني

تيتشتنمديزتلنيتفلاطلانمبءاعغيلاوةوادعلارانةيليئارسالااتاطلسلالمعنو

لوصفىفدارافسلاعضتامني،ةيقارلوصفىفزانكشالاذيمالتلاعشف،مهبولق

.راذعألاوةيهاولاججحلاكلذلقلختو،ةرذق

نمةيقرشلافئاوطلاانبامرحيامدبعتتشتلاالهوةوادعلاهلهةروصرهظتو

رالادقو،دارافسلاءانبأللانملاديعبالحتعيصأىتلاوةيموَـكحلاىربكلابصانملا

،ةديدعتالواستىليلارسالاشيجلاناكواةعيهلاسيئرلصألاىلارشلاىفيلىهومنييعت

.نآلاالإققحيملوليبارساةاثلذنمنويوجنبهانهملحوهف

،رصاعملاىدوهيلاعمتجالخادهاضغيلاوةوادعلاوصمسرىفباهسالاديراالو

ةيسفنلاةوادعلاهذهو.تتشتلاالهنمةدافتسالالواحنناماتغاىفهديرااملكو

ةيِـجاتناةيرهاظلااتتوادعواتشتنمامامتانودعديفتسيامك،ةيلخادلا

٣٨



ماقتن.الاوماعن‘الانيبدوهيلا

دهشيو،هقلخىفهللانكسىدحإ،ةيمعملاثيحماقتنالاو،ةعاطلاثيحماعنالا

انلةلثمأاهيفىلاعتهللابرضىتلاعضاوملانمريثكىفمكلاهللاباتككلذىلع

ا.ةظعلاوةربعلااهنمذختنىك

مهخيراتألاتماو،ةينابرلاةنسلاهذهلاوعضخ-هللاتاقولخمنمقلخك-دوهيلاو

.هوصعنيحاضياماقنالارهاظمبو،هوعاطأامدنعىهلالاماعنالرهاظمب

ْمُـنْـسسْـحَاْنإ):ليئارسإىنبنعثيدحلاىفو،ءارسإلاةروسىفىلاعتهللالوقي

َهَـلَـل'متاَـساْناَوْمِـُـكشألْمُـتنَـسْـحأ

ېاَـنْدُـعْمّـُـتدُـع.نإَوy:ليئارسإىنبنعاحياةروسلاسفنىفىلاعتوهناحيملوقيو

ركشوعاطأناف،هيلعِدودرمناسنالالمعناةنيعملاتاملكلاهلهنممهفنو

.مفلاهيلعتناكرفكوىصعناو،معنلاهلتناك

ثدحتليوطلاقارديسلااووكدلاهبمافةطقنلاهذهلوحثحبىهايتناتفلدقو

(١’.اريخهللاهازجف،هيفنسحأدقوماقتنالاوماعلال،اانيبليئارسإىلبنعهيف

:ىلياممهخيراتىفليبارسإىتېلهللااهحنمىتلاماعنالارهاظمنمو

:ىلاعتهللالوقي

مُـكَـلَـعَـجَوَءاَـيِـيْـناْمُـكيِـفَلَـعَـجْذإْمُـكَـيَـلَـعِهللاَةَـمِـساوُرُـكذاموَـقاَـيِهموقِـلىَـسوُـمَلاَـقْذإَو»

٢٠ةيآ،دناملاېَنيِـمَـلاَـعْـلاَنّـِـماًدَـحاِتْؤُـيمَـلاْـممُـكاَـتاَوُاكوُـلّـُـم

،م١٩٨٠،هرهاقلا،فراعملاراد،نآرقلاىفليلارس1ونب،ليوطلانيطديسلا-١

-٣٩



ىوامسلاباتكلاوةلاسرلاةمعندعيو،لبارساىنهلىهلالاليعفتلاةمعندعبف

ناكليلارس1ىنبنمف،مهنمهللاءايبنأرايتخاةمعنةقباسلاةميرًـكلاةيَالافيضت

.مالسلااعيمجمهيلعناميلسناكو،دوادناكو،نوراهناكو،ىسومناكو،فِـسوي

ىلعرداقلاوهو-هحنميملاممعللانممهيلععساو،كولملامهمهللالعجامك

.مهتقيسةماىأل-ىهلك

؟(ماهيف)ناميلسلهحعمامهدايعنمدحألهللاحنملهف

٢(مييش)ىسومهيبنىلعاهبهللامعنأمعلنممكَو

ةپونعملاىحاونلاىلعليئارسإىنبودوهيلاىلعىهلالااماعلالارهاظمرصتقتمل

مهنملعجوةاروتلامهيلعهللاللاامكف،اضيأةيداموةيونعمتناكاملوبسحف

مهلىلاعتهللارسيامك،ماكحلا-ةتوافتمتارتفوةنمزأىف-مهنمهللالعج،ءايبنألا

نمِجورحلااذهبحاصامورصمنممهِـجورخبهباذعونوعرفنممهوأوقزرلالبس

نملامهيلعلزناو،هدعبنمضرألاىلاعتوهناعيسمهلرواثيح،ىمحتالمعن

.ىولسلاو

انلدحيف،دوهيلاىلعىهلإلاماعنإلاهوجو-لكال-ىسعبىههذهتناكادلو

طبترتتفلسأامكىهو،ليئِارسإىتيبتلحىتلاماقتنالاروصنعاعيامكلانآرقلا

.مهنايصعومهلالصوميقتسملاقيرطلانعمهفارحناباقيثواطابترا

ىلعاودرمتثيحرصمنممهِـجورخرلإناكىدوهينايصعنمالعلاطياملواو

ىلإمههحو،لجعللمهتدايعمل،هيخأنوراهلتقباومهو(ىسومهللاىهن

،هرهجهللاةيارىلعمهرارصإمل،ناميالابمهيلعهللامعنأنأدعبنالوألادابع

لزناامعاوضرعاامدنعمهفپوختلمهفوفليجلاعفركلذكو،ةقعاصلابمهمماقتنالاو

مهسعاقتءازج،ءارحصلاىفهيتلابىهلإلامكحلاىلإةفاضإلابعبطلاباله،مهيلعهللا

.ةسدقملاِضرألالوخدومهيفعابتانع



،تبسلاباحصأةصلىفرپزانغاوادرقلاىلإعسملابمهمىهلإلاماقتنالاناكمل

مهنايصمو،ءايبنألامهلتقو،هللاتايًابمهرفكلّءازجبعللاوةنكسملاوةلذلايو

.مهت'امالكاو

ليكتتو،مهتفاشلنامورلارصيقلاصعساو،رصنخبىديىلعىلبايلاىيسلاامو

.يلاعتهللمهلايصعلباقمموقلاءِالوهنمىهلإلامالقالارومضعبالإ،مهبرلته

ةدعىفنيملسملاىلعمهقوفتو،نيطسلفىفمهلةِـلودماْـيقنأسعيلادقتعيدقو

نإ،سكعلاىلع،دوهيلاىلعىهلالاماعلالاليبقنموهمهيضارالالعحاو،بورح

ثيدحلارصعلاىفةيوقوةكماهانلوتيتدقىتلاةروصلابىليلارسإلاىدوهيلادوجولا

:ىلاعتهللالوقلاقادصمكلذو،مهنعهاتنرومهيلعهللاماعنإىلعاليلدسيل

يَنوُرُـتشَـيأللبٍتاْرْـيَـخْـلايٍفْمُـهّـلُناَـسُـنه6هَنيَـبَوولاْـمنِـمِهٍبمُـهُّدِـمُـتاَـمْـناّنويَـسْـحّـيا»

.ه٦اههةيآنونمؤملا

:ىلاعتهلوقو

ًامنإاوُداَدزُـهّـليبنْـلَامئإ'مهِـسُـفنألٌرْـهُـليِـلنُـناَـمنااوُونَـكَنيٍدلاَّنَـيَـسْـعَـيالَو}

١٧٨ةيآنارمعًباًدَـمْمْـهلَد

قدصأىفتدروىلو-فلحلاوفلسلا-تبسلاباحصاِحمالمىمعيهله

اهعقالعدرفماقملاالهىفاهلضرعنملو،لطابلاهلبالوكشلالبقيالباعك

عثنتاقحىركذلاف،ىركذوةظعومنحنانلنوكلامناو،طقفليارساىنبودوهيلاب

.نينمؤملا

-٤١-
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ىامناثلالصفلا

ميهافم

يقع٠٠٠ةيدوهي





'"ةينوساملا

عاونمىدوهيلاركفلاهيلإلصوامةمقىهو،تحبىدوهيركفجاتنةينوساملا

..نلالمعو

هيلاصموملاعلاىساَـملكعجريىنععيلاتابىتحةينوساملالوحمالكلارثكدقلو

النملةينوماملانعةيوسةفمللانالواحاماقملاالهىفو.ةريطخلاةفَالاهلهىلإ

.ةعيشاهنعنفرعي

،ةينوساملااضيوعتهه

ويرودىدلوهلاقرشتسملالوقب

ةداعإىهةدحاوةياغلنولمعيةفلتخمبهالمنمريبكروهمجةينوساملانإ»

.،لباومإةلودزمووهذإ،لُـكيهلا

فصنلاىلإدتمتاهلوصانكلو،م١٧١٦ماعمسإلااملهيةينوساملاتفرعدقو

.لوألاىداللنوللانملوألا

وةينوساملاةياغ٥

،ةنطايلااهتياغحضويامقباسلااهفيرعتىفناو،رهْـظتامفالخنطيلةينوساملا

ايلإبرعلانوساملاءدمعادحأانلاهيوريامكىهسانلااهبللحيىتلاهرهاظلاةياغلاف

ىبلةپريغهالامعألااهتياغنإ»و١٢،١٣سم،ةينوماملاةمالل.ااهباعكىفجاحلا

...ءاخالاوةاواسملاوةيحلاىلإملاعلادوفو،ةلمرألادهعتو،ميعيلاىمغاناسنالا

.،ةليضفلاةنماهنمشارفلا

:،ةينوساملاباكالا»هباكىفلوقيفسوباكمنيهاشىنوساملااما
٠ت٠سس

.،دينعلوليارصاحمنموهلىفىفكو،تالجموفعتمالعىفأرصخموالمفموعنلاقماملا



ىهوالأ،اهتياغنمدمحأةياغىأو،ةيعمجلاهذهدصقمنمفرشأدصقمىأوا

ساسحإلاوريغالعفىلعمهثحو،ضعبلاوقاقشلاعِـفرو،اهلامعأنييبحلانيطوت

.،مهايالبىفمهتدعاسمو،نيجاتغامهتوخاعم

هنوصملارسلا»هباتكىفةللضملاةبذاكلاتاياغلاهذهىلعوخيشسيولدريو

:نللال

ةِـلوؤسملاةيسنرفلاتاهجلالبقنمفلكملاشاربويسللىمسرلاريرقتلاىفءاج»

نما:م١٩٠٢ماعةيمسرلاةديرجلاىفرشلىذلاو،ةينوساملاىواَـكشىفقيقحتلل

ىونتالوءاسويلابمتهنالاهنابرقتةينوساملانأانشيفتنابإىفاهانققحتىتلاجئاتنلا

ةيعمجةينوساملانابمهنيبنيمعازلالوقلةعصالهنأحضبملنمو،ءارقفلاةدعاسم

،.ةيريخ

ىلإناسح١ااسيلا:لافنممهنمف،مهسفنأنوساملالاوقأضعبشاربلقندقو

انميلعتنولهجينوماملاانتوخانمِنوريثك»:رخآلاقو،،ةينوساملانوؤشنمنيجاتغا

ةيعمجوأ،لدايشمفاعساةعامجاتعامجنأنونظيف،يوصقلاالياغو،يرهوجلا

.،لالضوططشهلكالهو،نپزوعللةدعاسملاىديادملةيريخ

هةينوساملاةيمست٥

:امهنيظفلنمةبكرمىهو«نوسمرف١ةيسنرفلاةملكلاىلإةيمستلاهذهعجرت

نوانبلا:1ذإاهنمدوممقملاف،،ينابلااىأ،نوساماو،،قداصلاهاهانعمو،نارفه

.نولداصلا

دحاىقالفيزوجاهقلطادقف،ةينوساملاااشنبتنروقاماذإةيدحةيمستلاهذهو

ىلإعجريو،ةيفغاةوقلااوهفاهلمسالواامأ،ةكرحلاهذهللئاوألانيسسؤملادافحا

.ىداليملالوألانرقلافصتنم

نيلانبلاىتملكلىقيقحلانومضملاةيمستلاهذهىنعتنأ،بذكلاوءارعفالانمو

.قدصلاوءاتيلانعنوكلامدعبااهنأدعباميفىرساننأل،نيبرداصلا

ال٦



اهتيامحلةيدوهيلالوحعينمجايسءانبوه،نيقداصلانيلانبلاانمدوصقملالعلو

سسأىلعةايحلاءانبىلإفدهتامنإةيعمجلاهذهنابنيرخَالاماهيإلو،اهنادعأنم

تقولاكلذىفرشتنتتناكىتلاءانبلاتاكرشلالغتساكلذِـكو،هاواسملاوءاخالا

.لامعلانملالَالاتارشعاهلابنجنيبمضتو

ثيح،اهسِـسومماريلكاميركت،ةلمرألاه:اضيأةثيبمغاةكرحلاهذهتايمسمنمو

قلطيو.ةدعاسموِنوعنمةلمرألاهجاتحتامبنيرخَاللازاعيإو،ريغصوهوهوبأتام

.،ةلمرألانبا»اهيفبوسنملكىلع

،ةينوساملاةاشنه

ىقلننأانبردجياهتاشنىفضوغاليقو،ةكرحلاهذهةأشنلوحلاوقألاتبراضت

:اهت٧'وكملوحءوضلاضعب

ةيرستايعمجةدعحيسملادهعلةقباسلاِنورقلاىفنيينلولانيبتعاش:ألوأ

وأمولعلاةيقرتارهاظىعدتفةملظلارتستحتادسافلااهرارسابجحتتناك

تايعمجلاهذهنمو،داسفوةعالخدراومعقاولاىفىهو،ةهكالانمبرقتلا

.سينودأرارمأو،هلابيكرارسا

ةينارصنلادهعلئاواىفترهظةيرستايعمجل؛ديفحىهةينوساملانإلاقي:اينال

،نويتينلالاوِنويناملامهنمونيلروألابنومسياهعابفاناكو،ءادعلاحيسملاةيصانمل

تقولاىفةينوساملارئاعشنمضتايعمجلاهذهزومروسوقطضعبتلازالو

.رضاحلا

ىفنويجييلألاونوي,انكلا:اهنمةينوساملابةقيثوةقالعتاذىرخأعيشكانه:اثلاث

ةيرسقرفلاكلتميلاعتتناكو(يداليملارشعىنالانرقلاىف)قانشيلاوراغلبلا

:لاقثيحرتروهخرؤملاتناتسِـتوربلاةهكدحأهررقاماذهو،ةپزخم

نيتسوحنذنمدياكلانمهديكلامو،ينطاېلاةينوساملاةعيشلاماظلريعينمناو

نيرثاكلاعيشئدابمواهئدابمنيبلباقيملةيكيِـلداكلاةسيكلاةأوانملةنس

٧٤
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ئدابملاثيحنمطقفسيل،امهنيبدوجوملاقفِاوتلابرارقإلاالإهعسيالةفورعملا

.ِ،رومألاقئاقدىفاميانكلو،ةيمومعلا

دوهيلاخيراتىلإريشتءايشاةدعاهماكحاواهرناعشنوةينوساملاسوقطىف:اعبار

ةنيتمطبِارنييجييلألانيبواهنيىتلاومهنمنييلايقلاةعيشاميسالومهعتايطو

كلذل،اهلامعاىلعىحىفختاهناذإ،لحبازغلربتعتلةينوساملاااثنةيضقنإ

.اهنعثيدحلاىفنوطيخينوساملاريهاشمحار

:،ماعلاةينوساملاخيرات»هباتكىفناديزىجووجلوقي

ىلعىهف،اهنادحبللافنمف،ةيواستملاوقأةيعمجلاهدهاشنمىفنيعروملل»

كلذءِارواهىلإاهبراسنممهنمو،داليملادعبرشعنماثلانرقلاءِاروامِكردتملهلوق

نممهنمو،م١٦١٦ماعتسساتىتلاىِدوولابيلصلاةيعمجنمتاشلاهنإلاقف

لبقنماثلاليجلاىفنانويلامايأىلإاهوعينتنورخآو،ةيبيلصلابورحلاىلإاهلصوا

ةيعمجلاهذهأشنمنإلوقتةعفو،ناميلسلكيهىفتأشناهنإلاقنممهمو،داليملا

اولاقفِنورخآعلاپو.اهريغوةيدنهلاوةيرصملاةلاهكلاىلإاهولصوافاريثككلذنممدقا

ةنجىفاهسأىلاعتوهناحبسهللانأمهضعبلوقكلذنمعلبألاو،مدآاهسِـسؤمنأ

ليئاخيمو،ينوساملفحملوأتناكةنجلانأو(ءارتفالاكلذنعهللاىلاعت)ندع

،هيفمظعاذاتسألوأناكةكلالملاسيئر

عجرتذإ،ءابولاادهةأشنةقيقحىلعةرظنىقلنلفيراختلاكلتنمانوعد

ىدوهيلاكلملل1راشتسمناكو،دوياماريحىعديلاجرىلإةينوساملا

.اييركاسودوريه

مسابدعباميفتددجىتلاةينغاةوقلاةيعمجسيسأتةرًـكفركتباىذلاوهماريسو

ديفحوهو(ما٤-م٣٧)دوهيلاكلمايجكاكلملاىلعاهحرتقادقو.نوساملا

ىفسدقلاىفةيعمجلاهذهتساتدلو.محلتيبلافطالتقىذلاريبكلاسدودوريه

حسملاداليمدعبنيعپرألاوةثلاثلاةنسلاىفنارپزحوهشنمننرشعلاوعبارلا

٤٨



كلملانَـكل،يوخألاىدوهيلاداحتالابةيعمجلاهذهةيسحوقادقماريحناكو

مهنمبلطو،ممالاالهنورضاحلانسحتسادقو،ةيفحلادوسلامسااهلىاواييركا

.مهلاهقينلتبموقيمىتلاةنامألانيميءادألمويدعبومححلاكلملا

صنكلملاالتو،ددفادعوملاىفصاخشأةعستمهددعناكونوسسؤملاىقتلا

وىلالاوحنلاىلعنيميلا

نماوضعترصدقثيحىننابىفرشيوةاروتلايوهللابمسقا،نالفنبنالفانأ»

اهءاضعاىلاوخانوخاالنادهعل(ةيفغاةوقلا)ةيعمجلنيِـسوملاةعستلاءاضعألا

،اهندايمعنانابدهسبا،ةيعمجلاتِا,رقملدوعياملكبالو،مهعيمغشبرضينشب

ةريغلكبو،طبضوةعاطوةقدلكبنيسِـسوملاةعستلانحنانقافتابهرقناملكمهأو

ميلاعتعبتينملكةحهانمبدهعلا،اهلامعأددعويفوتبدهتجانادهعلا.ةنامأو

ىابحوباالنادهعلا،توملاىتحهلاجرةبراعمو(حيسملانودصقي)عوسيلاجدلا

الإو،اهلامعأنموأنيجراغانمناكوللةعتسلانحنانعيةلدوففارارسألانمرمم

اهنونانداومنمةدامةيابوارسىابتحبىنابىتنايختسيلوهذهىيمييتنخ

ةقيرطىابىعيمتناةينامثلادمعلاهذهلقحيفطقفامافلغونحنانلفظوفغاىلخادلا

.1تناك

ىلعنهضاخلانمدحأضرتعيملو،تارمثاللنيميلااوالتكلملاوكمل

صنبكسمأو،ةاروتلاىلعىنميلاهديكلملاعقوو،نيميلانورضاحلاىدأو،صتلا

:هيفءاجكلذدعباباطخىقلامل،لعفامكنورضاحلالعفو،نيميلا

اَـهياغواهوداممواهلامعاواهتوقىقيل(ةيفخلاةوقلا)ايتيعمجتسساتدقنآلاا

.،دبألاىلإةيفخ

حاتتفاىفاباطخاييركاكلملاىقلأو،نوسسؤملاىقتلامسقلاءادأنممايادعيو

مساهلحرتقاو،ةهسلاتاعامتجاللٍدانمهلنوكينأةرورضنعهيفربعةسلجلا

.ميلاشهروابانميتميلافروأ

-٤٩-



،ةيعمجلاهذهىلإمامضنالاديرينملةبيرغلاسوقطلاضعبعضوماريححرقادقو

.ةيعمجلاهذهةيمدقابمحملاوضعلاماهيإضرغبكلذو

كلدومهليحددهتدويقبمهليكيمسقنيكرتشمللنوكينأىعيبطلانمناكو

دهشوةديدملحارمبمسقلارمدقو،ةيعمجلاهذهلمهمامهنانمدارملاقيقحتل

:نَالاىتحمدختسملاوهوىتالاصلاىلإرمألاهبىهتناىتحهصنىلعتِاروطت

الوهراشإلابالاهرارساوةيعمجلادهعنوخاالنأمظعألانوكلاسدنهمبمسقاا

،ريوصتلاوأرفحلاواعبطلابرشلاالو،اهعاليشبتكاالناو،تاكرحلاپالومالَـكلاب

زحيو،ياديعطقتنأو،يعمديدحبىاتفشقرحتناب-ىمسقبتعنحنإ-ىمراو

ىتثجقرحتمل،اهبدنعتيفرخآبلاطىلاريلىنوساملفحمىفىتثجقلعتو،يقنع

.،ييانجنمرلأىقيالعلءاوهلاىفاهدامررالپو

ىلعتارقفتدازوعلىقرتاملكو،اكدتيملاوضعلامسقلثميقباسلاصنلا

.ةيعمجلاهدهةيوسناسلهلةليكملادويقلانمدهعلنمل

،ةينوساملازوف٥

تاودأضعبانعياراتخاامك،نيقجوزعوب:امهاسنيدومعاييركاكلملاراتخا

هذهناو،ناميلسدهعىلإعجرتةيعمجلانابريغلامهويلبشغانماهلِـكو،نيلانيلا

.ناميلسلكيهءانبىفتلمعتساىتلاىهتال؟ُالا

دوهيلاةپرغسىلإزمرتىهف،ثاللاموجنلاوةقرطملاوفيسلاكىرخألازومرلااما

.(،وو)حيسملابةقلعملاثادحألاضعبنم

،يفراعلاتامالم-

ءاضعانيبفراعتللازومرودعاوقةيفغاةوقلاةيعمجىسِـسرمدحاعضو

تاليدعتلاضعبلاخدإعمنآلاىتحايراجاهنععيبلمعلالازامةيعمجلا

.تافاضالاو
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ناناكمالابهنأالإنيرشعلانرقلاىفنيينوساملافراعتتامالعفرعأالتكناو

دقوةصاخ،امسلجمىفمويتاذاهضعبدهاشنامبرفةميدقلاتامالعللضرعن

.رضاحلارصعلاىفانرافساترثك

هسأرقوفهيديعفري،ةلاقتساللقياعتملاىنوساملارطضيامدنعو،قيصلاةلاحىف-١

نوعلاوةدعاسملاهلنومدقيوهنوفرعي(نوينوسام)نويفخّدِـجًواذإف،نيكسامتم

رظنلالوحيمل،نيعىلإانيعِألوأرخَالاىلإدحاولارظنينأوهو،نيعلابفراعتلا-٢

كلذلثملعفابوسامرخَالاصخشلاناكاذإف،نميألاىلإملرسيألافتكلاىلإ

.فراعتلامتيف

فراعتلابلاططغضي،نيديلابرْـحْاللدحاولاةحفاصمبةيحتلاريصتامدنع-٣

هدقعلاىلع-اينوسامناكنمالإاهفرعيواهِـكرديال-ادجةفيفخةطغضهماهبإب

متيفةكرحلاهذهلثمببواجياينوسامرخآلاناكاذإف،ةياہسلانمايلعلاىلوألا

دحا-ىفالبآُومطرتشاامماهنأل،نَالاىتحتلازامةښلعلاهذهو،فراعتلا

.هءاقب-ةعستلانيسسؤملا

:ةيلومامللرخآلابلجةيلك-

هفلؤمل،نوسمرفلاةعيشىفنوصملارسلااباتكىفنوساملادحأنماسلىلعءاج

:ىلياموخيشسيول

اقناشافصومهلاهوفصيلفاتتعيشىف1دحأاومظنينأنوساملااتوخاداوأنإو

دادولابنوشيعيةوخأاهءاضعاناو،يقرتلااهتياغةيريخةيعمجاهنإمهلنيلئاق

ةوخاىقليوالإملاعلاىفناكمسيلف،اهلكةرومعملاهنطوىنوساملانإو،ةِاواسملاو

هلامعتسادرجمبو،مهتكوشنمهنأمهتفرعمىدلهتدعاسموهماركىفنوقباستي

لوصفلابحيايحأاوأرنإو،ةينوساملاةلئاعلاىفةيراجلاتاحفامملاوىرسلاراعشلل

اورثعناو،مهريغاهفرعيال1رارسأةينوساملاىفنإهلاولوقيلفرارسألاةفرعمىلإقوخو

اهيفنوفشريةرناوتمبدامةينوساملاىفناهلاوركذيلف،اايحلاةيهافوبلطيلجرىلع

دوصقملاناكنإو.ااخاوملاوبحلااورعلاقيلوتةبيطلالتملانوكيوناحلاتنب

ه١-



ةينوساملاىفةكرتلانأمهلاوعيهلف،هراجتلاوةعانصلالهأنمةينوساملاىفمهلاخدإ

ةيقبكلذىلعسقو،مهلاپوددعىممو،مهلامعاقاطنعسوتومهحاپوأىفمهديفت

هلويموهلقعوهفرحوهلاحلةقفاوملاةلدألانمدحاولَـكلمدقيناىلوساملاىلعف،سانلا

.لاوحألاىسقملقفواوهامبهبذجيل

،ةفيلحلاةينوساملاماسقا-

نمريلكىفاوشتتمىهو،تاجردثالثىلعموقتو:ةيلالعبالةيزمرلاةينوساملا:ألوأ

ِنولهجينولدعماهذيمالتنألو،اهوومرارلكلكلذبتمسوملاعلانادلب

اميفءاضعألاةبعماةيغاىلعمولتةيناسنإةيعمجاهنأمعزتىهو.فادهأل

.نطولاةبحمو،مهي

.ةاواسملاوءاخالا،ةيرحلاااهلاراعشنمو

.ةصاخزومراهنمةجردلكلو،ذاسألاولاحلاواعدعيملاييهتاجردثالثاهلو

ىتلاةصاغامهحلاصمالإنوريالاهپاحمأمظعمو:ةيكولملاةطِـسوتملاةينوساملاهاينال

دوهيلاىلعاروصقمىضماميفاهجوضهتناكِْوً،ةينوساملامهلاهعلفك

.دوهيلاريغنآلااهجوضعىفليقيحبصأنيوكياهبومنلنكلو،ةبياهملا

،ناميلسلكيهءانبنأشبةاروتلاىفدروامسيدقتىلعةينوساملاهذهموقتو

هانبةداعإوليلارس1ةلودةداعإلجانملمعلاىلع.اهواععأمسقيكلذل

.ةيدوهيلازمولكيهلا

.مظِـعألاقفرلا:الِـجردمهأنمو

مهوءوسلاةلاملليئارسإءامكحمضتو:(ةيلاعلاةِـسردملا)ةينوكلاةينوساملا،انلال

.ةدئافلاوعفنلابطقفدوهيلاىلعدوعيامبلفاغاىفنوفرصتينيللا

لفاهاءاسورمهءاضعألاءِالوهو.اهواحعاالإاهسيترالواهرقمامفرجيدحأالو

.دوهيلانممهلكو،ةيكُولملا

ه٢
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ةښويهصلاضارغألاقيقحتاهفدهو.دحاوىزكرملفحمةينوكلاةينوسامللو

.ةاواسملاوءاخالااوةيرحلاراعشتحت

ا؟راعشلاالهىحياذامنكلو

،دوشنملالمألااهنانودقتعيو،ةقاربلاتاملكلاهذهِنوصيجذسلاعدخهي

:دوهيلاىدلىرخاىفاعمتاملُـكلاهذهلنكلو

.مهيلعنيملسملاوىراصنلاطلستنمدوهيلاةهحىنعتمهيدلةيوحلاف

.مهناكمةنياهصلالالحاومهرايدنمنيطسلفناكمدرطىنعتةاواملاو

.يدوهيلاىرصعلاءاخالاوهفءاخالاامأ

،ةينوساملاءادألاضعب-

انملاعهيفامبملاعلاعوبرىفةرظتنملاوةمادهلاةكرحلاالهراصناانمهيالىتح

راكفألاوءِارآلانمليلقلافطقانأتيار،مهكرحىلعلماعتلابىمالمالاوىپوعلا

اههككردنىك-هلقعوهعسوهيلفىلعهللامتخيملنمل-ىفكتىتلاوةيلوساملا

.اهِـتروطخىلعفقنو

.«ةنهكلارمآنارممبهلولملارخآقيشپناىطببيه،ةينوساملاتاراعشنمف-

.مهلدياكملابصنوءاسوولاودلولملالتقاهيعابصنةينوساملاتعنمودقل

ىرابىدقودلارشاعلالراشكلملانبااولفنيللامهنوماملانأانلدكؤيخِـيراتلاو

ردكساوىناللاردنكساو،ايلاطيإىفلوألاِتريمهكلملااولتقامك،اسنرفىف

ةيروهمجىلإرمدملامهطاشنلموو،اسمنلاىفتايصيلاكلملاو،ايسورىفثلاثلا

اولتقفةدحتملاتايالولامهتمملستملو،وپومايممرغاهسيتراولتقفهِاوتسالااطخ

.م١٩٠٢ماعىلنيكاماهسيلاو

نمديدعلالتقمءاروتناكةينوساملالفاهاوتايعمجلانانمنيقيىطلىلو

.ثيدحلارصعلاىفنيملسملاءاملع

-ه٣-



انوساملاةرشنلالقت.مهضارغاقيقحتلةادأالإسيلةينوساملارظنىفبعشلا-

:م١٩٠١رومنىفةرداصلا

اودقفتفهباوجزتمتنامكيإف،ةزاتمملاةبخنلانوماملااهيأمتناو،ءاغوهبعشلاا

.،مكبدياىفةكطقفبعشلاامناو،مكفرش

لاوحاهيلإتلصوامانلرسفيفقوملااذهو.قحبريطخةأرملانمةينوساملافقومو-

.نّالاملاعلاءاحنافلتخمىفءاسلا

:ةأرملاىلإاهعيدحةهجومةعيدحلاةينوساملاةدمعادحأسانوجةجوزلوقت

خيالادهشيامك،نوكلاىفذوفنلاىلعأو،ريلاتلامظعاكلنأامب،اارملااهياا

ءاملعلالاوقادهشتامكو،ةأرملاةطساوبةفلاغابهطوفسناكىذلامدآانيادنه

ملاعلازهتو،اهتيميبرهسلازهتةأرملانإ،مهلوقنمف،ماظعلالاجرلاوةفسالفلاو

.«...اهراسي

:رأرملاهذهسفنلوقترخآعمومىفو

نمنكيدلاملكنلمععسلنأوامك،لقعلاولوقلابنذفتتنأنجنأنكيلعف»

هردصمامنإنايدألابلخملمعلكنانملعاو.لاجرلاعانقإليبسىفلئاسولا

دق،ءاخإ،ةاواسم،ةيح:ثالثلاتاملكلاريسفتىفاهتغلابمباهنألةينوساملانم

ريشءاسنلاىموارىفدومعلاِحوتثبىتلاىهو،رشيلاىلإةنعألاتصلفا

.،تالضافلا

ضيوقتلاهمومستنبكلذل،عمتجاساساىه،رسألانأةينوماملاتكردادقل

دقف،ةرسألابر،با’اللةبسنلاباما.دارملاىلإاهميلاعتضعبانيارف،ةرسألامئاعد

،ةينوساملاقِاوألاىدحإىلاءاج

هتلناعنعلجرلادارفاوهامنإاتعامجىلإسانلاةلامتساىفىوهوجلارمألانإ)

.،هفالخاداسفاو

ىرنكلذل،مهيدلِاوءانبألانيبةمتاقلاةقالعلاريمدتةينوساملانعبغيملو

:لقيروديدىنوساملا

هء-



اهليصحتنولموبىتلاةصاخلاعفانملاىلعالإةينهمتسيلليجلاىلعءابآلاةطلسنإ»

.«مهنم

:٤٥٦صىنوساملابيطخلاباتكىفدوو

،يرايتخاىفوهامناو،مهيدلاولنيليلاىلعامزالابجاوليمجلاةفرعمتسيلو

.نيدلاولةعاطلامكحنمَقْـٍعُادشرلانسعلبافإدلولاو

نسدقف،لسنلاديدحتاوعدىهاوسألاريمدتوصنْـمةرصاعم،وويموربألعلو

ىلعاولمعو،ميقعلاجاوزلابىمسيام-ضرألاىفداسفلاىفالاعمإ-نوساملا

تاعمتجمىلإلصووروطتاموهو،لافطألابافإملعبىعقيوهو،هرشن

.ةرسألاميظعتوألسنلاديدحتةروصىفنيملسملا

برحلاىفةيسنرفلاةمألامئاعدضوقتنأتداكةوعدلاهذهناخيراتلاانلركذيو

.سفننويلم١٥نمبرقيامةوعدلاهذهةجهلاسنرفتمرحذإ،ةينيعيسلا

،مالسإلاوةيقوساملاه

فدهباناحيسملاةوعدةيادبىفترهظدقةينوساملانأةياديلاىفتركذ

ا؟(دمحمةوعدووهطدعباهفقومناكاذامف..اهيلعءاضقلاواهميوقت

:ىليلىسومىقيللوقي

رخآلاجدررهلف،هايجدتباكنضاىذلاِعوسيلاجدللسداسلانرقلارخاوأىف»

ىلإمانصألاادهعاوناكنيذلابرعلادشوةيادهلابىداييذخأو،يحولابوتعلاىعدا

ةدمىفِنريثكهيلإلاعف،ةيدوهيلاانتنايدةتسلةفلاخمعلِادننِـسو،قطاهلالااةدايع

نيدلامهفنل،ةيفغااللاوصابعرصلو،هتسوهداشروهتوعدضهانفانمقف،اريصق

.،عوسيمهقياسكنولاجدمهاياوهنأهلاجرىلإوهيلاِنوليمي

ةيحيسملاميلاعتىلعءاضقلاوهسيئرلاةينوساملافدهنأاعنماوتابدقل

تددعتوميدقلااهيولسأةينوساملاِتروطدقو،امهيفةقثلاةهزعزبكلذو،مالسإلاو

.هه-



تاهاجتالاوبهالملااططخاوبيلاسألاهذهنمومالسالادشحاهيحىفاهططخ

.اهريغوةيلايداقلاو،ةيتطايلاو،ةيناهيلاو،ةيايلا:لثمةلحملاةلاهلاتارايتلاو

:م١٨٩٦ماعلوألانوناك١هىفةيناملألانوساملاهرشنىفءاجو

ىبععقينكل،ةفلعفانايد٢ااباولركيالنأنوسمرفلاىلعبجيطقفسيلا

.،ناكاياهلالبدافهالكيفمهموفناوميقيناافيامهيط

ميهارباىبرعلاىنوساملاهنعريماميفرهظتنيدلاةيواعمىفةينوساملابيلاسأوباو

واهفلاقهلاديصقىلاىيچوايلا

يفريمالكوجلا

امركلالكرشلاو

مكحلهللالاجرمهام

مكْوهفنبهب

سلامكلاوعموبامده

سلالقلاوملاصعلانيب

سلابالاميصقلامهلب

سلايطلاوسلالفلاتمت

نيدلاهاجتمهكجراهبتكىتلاةريهشلاةينوساملاتارابعلاضعبفطقنالنكميو

:اولاقذإ

فوفصلاىفنولنن٠انينيللالاطبألاكلولشعيلو،رخاقملانيوامنمداحلالانإ-

.ايندلاحالصإىفنوكمهسمهوىلوألا

هاحقلاىفالهجاولانالاعيلعو،نايد$الءالعانينوساملانحناننابىسننالابجي-

.اهرهاظمىلع

ىا)هتدابإىهةيساسألااجياهامنإ،مهدباعمونيبدعملاىلعراصتنالابىفُـكنالاننإ-

.دوجولانم(نيدلا

.ةلودلانعنيدلالمفدعبالإهتياهنعِـليالنايدألادغملاسال-

ىتلاو-ةلوللانعنيللالصفةمغن-ةمغنلاكلتءازإاريصقةفقوانهانلو

نيملسملاوما-فسأال-اولوتنيللاماكحلانمديعلاةغلىلع1رخوماهامس

-ه٩۔



ىتحةينوساملاتاعقتسمىفاوفرعدقمهناىفكشالنيذلاو،نادلبلاضعبىف

نعنوعروجبالو،لجخواءايحنودتاواغيلاكتاراجتلاهذهنوددرياوراصو،مهناهآ

«ةشهوردلاهتالاحىلعهرصقو،مالسإلاةعقوقبنيبلاطمةبسانملكىفكلذنالعإ

.مهدالبىفمالسالاراشتنانعىقيقحلاريبعتلاىهاهنأ-الهجوأالمع-اولظىتلا

ال)ةلودلانعنيدلالمفبنوبلاطينيذلارمعلاءامعزةينوساملاتقبسدقل

ةيلاطيإلاةينوساملا،ايساكااةلجمتناكذإ،(ةسايسلاىفنيدالو،نيدلاىفةسايس

.بذاكلاراعشلاالهةيارتلمحىتلاىه

فقومنع،ءِارعلاىفةينوساملا»هباتكىفىبهزلاىلعدمعمووعكدلالوقيو

:لوقيِتوريبىفةينوساملالفاغاءابطخضعبهسفيعسدقهنابمالسإلانمنوساملا

ىلعبهارلااريعبمظعألاذاتسألاهالمأذإ،نوساملاتانسحنمنآرقلانإ»

.«دمحم

هليئارسإودوهيلابةينوساملاةقالعه

تحتىداليملالوألانرقلافصتنمىفاهوههذنمةينوساملاناقيساميفتني

ىلعارصاقاهتيوضعترمتساو،ةتحبةيدوهيدياىلعتعشناامنإةيفخلاةوقلامسا

مههيجوتومهمةدافتساللدوهيلاريغكارتشااوأرةربدملالوقعلاروطتعِـمنكلو-،دوهيلا

ِخيشلالثم،ةكرحلاهذهىلإمضنادقنيملسملاءاملعضعبابيارو،مهلاططخمبسح

اوفرعامدنعاهنعاولصفنانكلو،امهريغوهرهووبادمحمخيشلاوهديهدمعم

.كرحيملواهكارشىفطقسنمكانهو،ةيقيقحلااهدصاقم

ءاليتسالاومالسإلاوةينارصنلاةبراحموهامنإةكرحلاهلهلسيئرلافدهلانأابياوو

.دوادلمدحااهمَـكحيةكلممسيسأتململاعلاىلع

وأكشلالبقتالىهو،اهبابمألاةقالعىهنذإةينوساملاودوهيلانيبةقالعلاف

.لادجلا
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:لوقيىزيلجتاررحمبكدقو

«دوهتملجرهناالإ،ةدالولابايدوهينكيملنإىنوساملانإ»

الاقفةيرخسبىأرلاالهنعالفمكحمسيلرركنوتلوهريمدقو

.،دوهيلانمناكلاوةئام،ةلاملانييلوساملانيبنمنإ»

ارلعل

.tمهيةيدوهيلارصانعلاارلكىلإعجريملاعلاىنومامنيبنيطوحلملاداحتالاودلاصلانا

ا؟ةينوساملاتاكرحلاهذهةرصاعملاليئارسإتلغتسافيك..نكلو

:ِجاحلافِـسويىلوساملالوقي

اهمدختسيواهمدختساىتلااطلاسولانمةريبكةطساو،لالغتساةليسوةينوساملا»

.٠يموقلامهنطوءاشنإلدوهيلا

:لوقيف،ةينوساملا»هباكىفىووغاسايلإميلحلادبعىنوساملابطقلااما

ىفدروامسبللاىلإىمرتاهجراخواهكجوتواهميلاعتواهوليمةيكُولملاةينوماملا»

.«مهلقوريامبزومرلانوسليو،ناميلسلُـكيهةداعو،ةاروتلا

لفهاناانلىوريفةينوسامللليارسإلالغتساةيفيكىبعزلاروتكدلاانلحنويو

سسجتلاةنيفسهبتمالامبماقدقم١٩ه٦ماعةيردنَـكسالاىفىدنالتوُـكسإل

.م١٩٦٧ماع(يتريل)ةيكيرمألا

ةعقاولاتاحيهرفاوتاباخمالاىلعاعن=اوةينوساملاريلاتوليكلذىلإةفاضالابو

نيعباتلاواهئانبأحاجنإىلعةفلتفاطاسوألاىفاهلفلفتواهذوفنبلمعتو،اهقطانمىف

ةظكملاةيوقلالودلاو1دعصملاتايالولاىلعليلارسإرطيستقيرطلاالهنمو،اهل

.ةينوساملالفافاي

ىهف،ةيليئارسالارهامملافارععاپو،ثيدحلارصعلاىفةينوساملاروصوربااما

ىفةصاخبو،ةينوساملالفافالحمتلحدقو،تيربىلوزنويللاوىراتورلاتامظنم

.اهيلإءامتنالاتمٌرجو،لفافاهذهتقلغانلانادلبلا

-ه٨-



ْوتوبيكلا

ةينويهصلاعديلاضعبةيوازلاهذهلالخنممدقننأىلاعتهللانوعبلواحنس

ىف،نيطسلفضراىلعتبسلاباعماءافلخاهمجرتىتلاةيليئارسإلاةيدوهيلا

دقوهناذآعرقتىتلاةيدوهيلاميهافملاضعببىهعلائراقلاريمبتلةعضاوتمةلواحم

.اههكهيلعضمفي

.زتويكلا:ميهافملاهذهنمو

كلمضرألافاةحاطاةيكلملافرعيالةيعِارزلاتانطوتسملانمعونزتوبيَـكلاو

.ةلودللكلموأ،تيمياكنريكهبفورعملاىدوهيلاىموقلاقودنصلل

،هيبروفونودوربىلإةصاخةفصبونييسنرفلانييقرتشالاىلإزتويكلاموهفمدوعيو

دمتعيىذلاريدلاموهفمولامعلاةيكىموهفمنيبعمجياموهفمريخألاوكياثيح

.قالغنالاىلع

ةروثلاباقعأىفةيناثلاةيدوهيلاةرجهلالوصوعمتازتوبيكلاترهظدلو

قيقحتىلعدعاسيامناطيتسالانمعِونلاالهىفةنياهصلاءابآدِـجودقو،ةيِـسورلا

ىلعىزكرملافارشالانمعولداجيإمهرظنىفىوورصلانمناكذإىنويهصلاملحلا

.نهچاهملاىلعوناطيتسالاةكرح

ىفىدوهيلادوجولاعطىفنوبغرياوناكلئاوألاةنياهصلانأهيفكشالاممو

ابنجةيسكراملاىفاِـسوردىلوألاتازتوہيكلاتدهشدقو،يكارتشالاعباطلابنيطسلف

ةتبنىوستسيلةيعويشلانأةقيقحالدكؤيامم،يدوهيلاخيراتلاِسوردعمبنجىلإ

.ةثيبخةينويهصةيدوهي

ىلعم١٩٠٩ماعىفسسأتدقفةينيطسلفلاىضارألاهتدهشزلوجيكلوااما

تبسلاباحصاءامعزدحالوكشاىفيلناكو،ايناجادهمساوةيربطاريحبفافض

ه٩



ريزونايدىشومهيفدلوامك،هيسسؤمدحأقبسألاىليلارسالاءِارولاسيلوونهماعملا

.دوكيلدهعىفاهتيجراخرپووملخارعملاةموكحنابإليلارسإبرح

ةينويهصلاةسردمللجذومنوهف،يليلارمالاعحتجلاىفةمهمةناكمزتوهيكللو

ضعبىقلننانكميو،ايلالوايلقةبياهمافارفأالجعتنكتةنيكاموهو،ةيدوهيلا

:ىلاتلاوحنلاىلعىليكارسالاعمجمللزتوييُـكلاهمدقياملوحءاوهأل

ةلاهىلاوحاهفشيعي،1زتوييك٢٣٠تايبيعيسلارخاوأىتحتازتويكلاددمعِـلب

.اهلاقناكسلاعومجمنم:٣ىاىدوهيك

،يعارزلااهجاتنإنمال٣٧،يموقلانلورماجاتنإنم1١٥تازتوييكلاجاتنإلثميو

.يعانصلااهجاتنانمامل١٠

شيجلابمهدوجوةيسننإف،تازتوييكلادوهياهيلعىيويىتلاةيساقلاةعيبطلل1رظنو

عومجمنم٠toىلاوحىليتارمالاناريطلاحالسىفمهدجاوتةبسنتناكو،ةيلاع

ةلباقمىفراشادقتوديبالسومامىلينارسالاناريطلاحالسدنالناالإ،نيرايطلا

صقاتلاىفذخآىليلارسالاناريطلاىفنييزتوييكلاددعنأىلإارخؤمهعمتهجا

.لملظلاو

كلىلاوحاهدحوةعسلامايألابرحىفنيتوېيكلااياحضلاددععلبدقو

.قيلينارسإلااياحعلاعومجم

رصعلاىفزجعهنألهلشفتبلادقزتوييكلاعورشمناةهياهصلانمريلكىريو

ىذلاهناكسعومجمىفاضيألشفلاالهحعجو،دلجلانيرجاهملابلجنعنهارلا

.نيليلارسالانم1٣-انرهأامك-ىدمبال

فراصملاوةيدوهيلاةلاكولاضورقىفلعممىهفتازتوييكلاهذهليومتلئاسوامأ

ويلاهذهدوجوةيمهأكرلتىتلاةموكحلانمةليلجلاتادعاسملاىلإةفاحالبىربكلا

.ةلويهصلا

-٦٠-



عرزتثيح،ةيعانصلاوةيعارزلاعورفلالمشتتازتوبيكلاهذهىفرامثتسالاهجوأو

ةدعِموقتامك،رويطلاوةيشاملاىبرتكلذك،راضغاوىنادوسلالوفلاونطقلاوبوبحلا

.تازتوبيكلاىفةعونتمتاعانص

ةينوهصلاةيناطيتسالاةكرحلاهذهاهلىمتنتىتلاةيسايسلاتاهاجتالاىلإانرظناذاو

:ىلاماهمهأتاداحتاوبازحاوتامظنمةدعلتازتويكلاعضختذا،ةياېتماهاندجو

٧٥ىلاوحهلعضخيولمعلابزحىفىابامةلكل٠عباتلاتازتوېهكلاداحتا-١

ماعداحتالاالهسساتدلو.ناكسلانمافلانيلاللىلاوحمضت0زتوييك)

.ةلتفاىضارألاىفتازتوييكلاضعبهلو،م١٩ه١

ةمسنفلنيلاللمحل1زتوبيك٧هلمشيوماباملابزحلعبتيوىرطُـقلازتوييكلا-٢

.م١٩٢٧ماعىرطقلازتويكلاسسأتدلو.نالوجلاةبضهىفةصاخو

نمبرقيامهلولمعلابزحىفادوفعهتودحأةلتكبطبتريودحوملازتوېيكلا-٣

ماعاضياسساتدقو.ةسنفلأنيىشعوةسمخىلاوحمضت0زتوهيك)٥٦

.م١٩٢٧

ىلاوحهلو،ايلاح(يموقلاىتيدلابزحلا)لادفملابزحلعباتوهوىنيدلازتوبيكلا-٤

.م١٩٣هماعسسأتدقو،ةمسنلالآةعپرأاهنكسي4زتوييك)١١

ىفتيفتكادقوتازتوبيكلاىتنعبىلعفرشتىرخأتاميظنتوبازحأكانهو

.اهرك٩واهمهأىلإةقباسلاةراشالا

هنأالإ،ةيليئارسإلاةايحلاىفةيمهأبفظفتحيلازامزتويكلانأنممغرلاىلعو

نحيزربتتأدبىتلاتاضقانتلارلإلعحضيادبدقزتوييكلااذهنابلوقلانكمي

.رصعلاتالطتموتاريغتماهتضرفوهلامعأ

رودىفاساسأزربتاهلعلو،ةپزتوبيكلااايحلاطمنعمفيَـكتلامدعنمةلاحكانهف

تامدحلاىفاهيلعضرفنىلالامعألاىلعمدغالامعألضفتتنابىتلااأرملا

.اهموماواهتلونااهبلستوةيعامجلا



،ءارجألِاولامعلاضئافنعةجتانلااناسناللناسنالارامختسا»ةلكشمترهظامك

ضيوقتىلإ-اهتلحتدا)وتمقافتالإ-ىدزتدقوىزتوييكلاموهفملاضيقنىهو

.هتمربىزتوييكلاماظنلا

ءالوهىوسدحاهفرعيملىنويهحىدوهيموهفملهزجومالووصهذهف..دعيو

ضرعتسةذاشلاميهافملاهذهنمديدعلاكلانهو،ةيناطيتسالامهلوقعديلووهف..موقلا

.هللانذإباهل
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تاشوملا

.ايناجدزتوييكىسومىدياىلعىساتاهترادإىفاوطمةيعاويلافاشنوملا

رماعنبجرمىفاييرقتم١٩٢١ماعلداهوملوأىظنأدقو

:ةيآلاىسألاوراُـكفألاىلعفاهوملاةرًـكلموقتو

.ةموكحلانمةرجأتسملاضرألاةعطقلةصاخلاةيكلملا-١

روجاملالمعلاضفووىمغشلالمعلا-٢

.تالاللةكرتشملاةيكلملاوجاهالالكلرتشملاقيوستلا-٣

ىنمارألاىلعنالمعيامهف،فاهوملاوزتوييكلانيبةكرعمملماوههلانهو

ةيدوهيلاةلاكولاىلعناطمععيامك،يموقلاقودنصلاواةموّـكحلانمررجاعسملا

امهلناامك،ةبولطملاتالآلاوهايملاريفوتىلوليومتلاىفةيموَـكحلاتاسسؤملاو

تاينواعتلاقيرطنعةيعارزلاتاجتنملااهلقوسيثيح،توولعسهلابةقيثوةقالع

.هلةعباتلا

فاشوملاوزتوييكلانبطسو،فاهوملانمطسوعونتاينلالعلاىفرهقدلو

ىلعدمتعيو،ةينواعلاةيعارزلاتانطوعسملاىا«ميفوعيشميفاشبومامساهلدغلاو

.فاخوملالتمايلاذةلقتسملاةيللاعلاةايحلاوِ،وتوهيكلاللمىعامجلارامعتسالا

ةيوونلقاو،احاتفنارفك1اهنإاهنعلوقننانكميف،فاشوملاىفةيلئاعلاةايحلااما

.زتويكلاءايحنعةيجولويدياو

ةيبرتلنفوةيىلهنمايوقدجويثيح،صاخلااهتيبكلتمتلاهوملاىفةلئاهلكف

اهرامثتسابموقيةيعاويتلارأفاهوملاِجراخحالفلاكلميو،نجاودلاوتاناويحلا

.هتللاعووههسفنب

-٦٣۔



نِـيريثَـكلاىدلألويقميفاشنوملاتقالدقف،زتوبيكلانعفاشوملاحاتفنالارظنو

لثمةيزتوبيكلاتاكرحلاضعبلعجىذلارمألاىليلارسإلاشيجلانمنيحًرسُـملاةصاخ

ةينواعلاةيعارزلاتانطوتسملانمعونلااذهىلإلوحتلا،يحرزماهليعوباها

ىلعليئارسإمايقباقعأىفهسيسأتمقدقميفاشوملاهذهرثكنإلوقلانكميو

سنوتوبرغملانمنيمداقلادوهيلاىديا

لمجمو،يفوتيشفاشوم٢٦اهم،فاشوم٣٨٠ىلاوحايلاحميفاشوملاددععليو

نييليئارسالاناكسلانما٤ىلاوحىا،ةمسنفلا١٣٠ىلاوحميفاشوملاناكسددع

نأذإةينويهصلاطاسوألاىفةمهماياضقاضيأوهحرطيميفاِـشوملالقتسمو

نمو،اهيلعسساتىتلاةقيرطلانعهبديحتةيجولويدياةيركفتافارحناهجاويفاخوملا

:ىليامتافارحنالاهذه

ةعارزلودبلاوبرعلانملامعلامادقتساورجألابةفيظوىلعلوصحلاليضفت-١

نيتاسبلا

.ةيدرفرثكلالاشوملابيكرتببسبعينصتلاةيلمعةيوعص-٢

ىلعديدجفاشومثادحإديدجلاليجلانمبابشلا.لضفيثيح،ثلرإلاةيضق-٣

ثاريممهلناكنإمدقلافاشوملاىفءاقبلا

ىلإساسألاىفهيلعتينبىذلاىعارزلالقحلانمميفاشوملانمديدعلالوحت-٤

.المةحايسلاكىرخالوقح

هذهمدهتىتلالماوعلانم-ديعبلاىدملاىلعولو-تافارحنالاهذهنوكتدقو

تتابىتلاولب،ملاعلامامااهبرختفتو،لبارسااهبىهابتتىتلاةينويهصلاةروطسألا

اهنارابتعابمزاللامعدلاباهدِـسوءاربغااهيلإلسرتثيح،ةيقيرفالالودلاىلإاهردصت

.يناطيتسالالاغااذهىفةدئِار

ةكرحاضيأتطبترا،تاسسؤملاوبازحألابةپزتوبيكلاةكرحلاتطبتراامكو

:لثمةيناطيتسالاتاكرحلانمديدعلابميفاشوملا

٦٤



٢٢٠نمرثكاهلولمعلابزحلةعباتىهو،تولعسهللةعبالاميفاهوملاةكرح-١

.لاخوم

ىموقلابزحلل.ةعباتلاايحرؤماهليهوياه»ةكرحبةطيترًـملاميفاهوملاةكرح-٢

.نفاهوه٦٠ىلاوحاهلو،لادفملابفورعملانيللا

.فاخوم٩٨اهلو،ةينيميةكرحىهو،توويحةكرح-٣

.فاهوم١٨اهلونيلقتسملانيلاريللةعباتلاىلويهعلالماعلاةكرح-ة

.فاشوم١١هلوليئارسإتابوج4لامعبزح-٥

.فاهوم٣١اهلونيعرازملاواقصلةينواعلةمظنموهوىعِاقلاداحتالا--٦

بزحوأةيناطيتساةكرحىألعضتالىلاوةلقتسملاميفاهوملاىحعبدجوتامك

.يسايس

ةلواحمىف،نيرشعلاْهلرشلالع،رهقىنويهمىدوهيموهفمنمةزجومةفهله

.ملاعلاىفديرفرهظمبليلارس(راهظالةينويهص

-





توردفسهلا

1رودبعلو،افيحىفم١٩٢٠ماعىسات،نيطسلفبدوهيلالامعللماعلاداحتالاوه

نماريبكاعاظلهئاشناذنممفدفو،يكارتشالااهعباطاهاطعأوليئارسإمايقىفاسيئر

.ىداصتقالاوىسايسلانييوتسملاىلعةيدوهيلاتاِـسوملاًىوقاىلإلوحتو،دوهيلاناكسلا

ةيلامعلاةيباقنلاتاكرحلاخيراتىفهلليلمالِتودعسهلاالهنابلوقلانكميو

.ةلودلخادةلودةباطبهلعجتتاطاشنوفلالتوةدعبموقيوهف،ملاعلاىف

امك،لواقملاوفيظوتلابكمو،تابانلىزكرملاداحتالاةفيظوىدويتورظمهلاف

ةعانصلاوىعصلانيمالوتالصاوملاكةديدعتالاجمىفىدملاةعساوتاطاشنهل

.تافاشوملاوتازتوييكلاسيمالةيمفااتوردتسهلالمعتالجمنمو،اهريغوءانبلاو

نمو،ةايحلاىحاونىعشىفهلخادتوهرودنماهدمتساةبيهرةوقِتوردعسهللو

تاداصخإبسحوفعفلانيتسودحاووةتامونويلمةبارقاوغلبنيذلاهلاععاددع

.م١٩٧٢ماع

نييوديلالامعلامتحيهناالهىنعيالف،لامعللداحتاوهِتوردنهلانإلوقنامدنعو

.نيلافكاولبنييعماجلاوةوخانهملاباعصاونيفظوملانماهواععأامناوطقف

دوقعلاعيقوتىفولمعلاتافالخوتهاعازنةيوستىفتوردعسهلالخديو

.مهتشيعمىوتسمعِـفرولامعلالاوحأنيسحتنمهلايحالمهتكمدقو،ةيعامجلا

ىفزوابرودهلو،ليكارس1ِجراخةيلامعلاتاداحتالاعمتاقالعِتوردتسهلاميقيو

راتستحتايقيرفاوايسآنادلبضعبىفهتاطاشنسراميامك،ةيلودلالمعلاتامظنم

.ثلاثلاملاعلالودلتالِـعاسملا

،الَمِـلو،هعوننمديرفةينويهصلاةيدوهيلاميهافملانمطمنلاالهناديالكهو

.تبسلاباحصأراكفأةصالخوهو

-٦اك.
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مئامحوروقص

1ريثكاهعمسنىتلاو،رصاعملاىليلارسإلاىنويهصلاركفلابةصاحلاتاحلطصملانم

.ملامحلاةملكو،روقصلاةملكةيليئارسإلامالعالالئاسوريع

ةجردل،ةينويهصلاميهافملانمامهريغىفنالخادتمناملاعناحلطصملاناذهو

ءامعزلارهشانممهو-الشمنايدوانيبارناكاذإامددحننأةبوعصلانملعجت

.روقصلانموأمتامحلانم-نييليئارسالا

أددشترثكروقصلانانيحلطصملانيذهلئراقلاوأعماسلامهفيىلوألاةلهوللو

ةنياهصنيبامناخو،مالسلازمرولبةميدوةمامحلاو،سرتفمرقصلاف،ملامحلانم

.هزومرومالسلانيونرقلااله

ركفلاىفةقيتعتايجولويديابملامحلاموهفموروقصلاموهفمنملكطيتريو

ناموهفملاطبتريقدأىنعمبو،ةلماكلاليئارساو،داعيملاِضراةفارخلثم،يدوهيلا

ىلعنيبقللانيذهتعلخىتلاىهامبرو،ىلوألاةِـجردلابةيليلارس١اادودحلاةلأسمب

.اهباحصا

نمو،ليئارسإمايقلبقامذنمناِـع)اتتمنارايتكانهةيليئارسإلادودحللةبسنلابف

امهسانادمتسينابدقعنارايتامهلإ.رخآلالباقملهاتلابامهدحأفصننامهولا

.داعيملاِضرااهنابليتارسإضراددحتىتلااِاووتلانمامِـهووذجو

رهننمِضرألاهذهىطعاكلسنله:ميهاربالالاقهللانأنيوكتلارفسىفءاج

.١هحاحص١٨ارقف،تارفلارهنريَـكلارهنلاىلإرمم

قرشوةيبرغلاةفضلاالةلماكلاىويكلالبارسإىلإمقيهنإف،دعولاالهقفوو

.افياايكرتبونجولبابروسونانبلامناو،بسحوندرألا

رپ٩



ريشتلئالدلانكلو،ةيهرولاةيدوهيلاةطراغادعبققحتملليمارسإنأاذهىنعمو

.قالطالاىلع،ركفلاهذهاهناهدانعدرطلملاهنأىلإ

ةعبراليئارسإىلإفينماو،م١٩٦٧برحتجرخنيموعزملامتامحلاءامعزنمف

.ةيكرولاةطراخلاقيقحتوحنتاوطخولباوطختطخكلذپو،اهحاسمفاعضأ

.نانبللتحيونالوجلامضيل،رقمىأنمةمارشرفكشالبوهونجيءاجمل

دعولاذيفنتارورتبكسمتيامهدحأ،نيينويهمنييفماماانسفنأدجتنحلنذإ

نوريو،تارفلاىلإلينلانمةيليلارسالادودحلادادتماملنمو،)ميهاربالىهلالا

لانمأدوهيلانييهلتملادحينأنكميءالوهسارىلعو،ةررحميضاراةلعفاىضارألاىف

.نهوكالوعِـجونروجومولشواناهكماخاحلا

ىدوهيلاىموقلانطولادودحنعةقبسمةركفقالطإلاىلعهيللنكيملامهيناثو

اذهىضركلذل،يلوألاةيملاعلابرحلاباقعاىفهسيساتبروفلبحيرصتدعوىظ

واِهروصبديزيعقاولاىفوهامني،لهاستملاةروصبرهظو،ةمتاقلاةلودلادولعبقيرفلا

.ةيرامعتساةيسفنتابغرلاعايشإدادتمالاوعموتلاىرخأب

اهلهاجهتيوأاهلهجيدقةقيقحنيموهفملانيذهءوضىلعكلردننأبجينذإ

،عازنلالبقتالاياضقىلعنوعمجُـي،مهمنامحومهووقم،ةبياهملانأىهونوريثكلا

مدعوةينيطسلفةلودمايقمدعو،ةلتغاةيلرعلاىخِارألاىلعارطيسلاىلعنوقفتممهنإ

.ينيطسلفلابعشللةيعرشلاقوقحلاىندًابفارتعالا

حيرصتلثم،انمجذسلااههاووثهليىتلاتاعپومتلاضعبنمهعمسنامامأ

نموهامنإ،نيطسلفىلإنبجاللاضعبةدوعوا،يتاذمكحةماقإبنييليئارسإلادحا

تدازاملكو.ةيبنجألالودلافطاعتوا،ةياعتنافقاومباستكالةروانملاليبق

ىلإىعسنىتلاتاوصألاهذهبانعمساملكةيليطسلفلاةيتفلالحلةيلودلاطوغضلا

.ركعلاءاملاىفديصلا

-.٧



م١٩٦٧ماعدودحىلإةدوعللنييليلارسإلانينيديؤملاةبسننأملعننأبجي

،لينارسإناكسنمrاىلإلصتالىهطسلفلابعشللةعورشملاقوقحلابفارتعالاو

ةددعتمةلودةماقإوأ،مهرايدىلإىنيطسلفىيرعىنويلمةدوعىنعتةغيصلاهذهنأل

دوكيلعمةاواسملامدقىلعةينيطسلفلاريرحتلاةمظنماهيففقتنايدألاوتايموقلا

قيقحترزولمحتلدادعتساىلعىمنامحهناىعديىليلارساىأدِـجويالو،خارعملاو

ةوقالومهللوحالنيذلانوفقثملانمتاعملازواجتتالةللِىوس،ةغيصلاهذه

فقاوملاميسقتنمالدبالناكاذإهنإ-ةنلمطمسفنب-لوقلانكمي’اريخأو

ضرعتامهيلعقبطنينأليحتسملانمف،نيددحمنيقيرفىلإةرصاعملاةينويهصلا

وقصامهنأنيقيرفلانيدهنعهلوقننأنكميامبسنألعلو،ملامغاوروقصلا

نانكميالو،اياحضلاسارعفاوفطغابولسابالإومببالوايحيالامهالك،ناپرغو

نوينيطسلف:نوملسملامهانهرشبلاو،رشبلاءامدنمءِاوترالاِنودامهدحأرمتسي

.،دكؤيوكلذبدهشيعِـقاولاو،نيينيطسلفريغو

٧١





دوهيلادوملت

(١)

سيلرلاردصملاهتمتلعجةجردىلإدوهيلامارتحاوسيدبقتبدوملتلاباتكىظحي

ةيدوهيلارورشلاعنموهدوملتلانإتلقنإعلاباالىلعلو،رصاعملاىنويهملاركفلل

.نهارلارصعلاىفملاعلااهبىوتكيىتلاةينويهصلاو

ناىيلققامعأنمىنمتأمكو،ميلاعتلاةربعلاةغللاىفىنعتفدوملتلاةملكاما

ىلإةينويهصلاىعستفيكىردأتسلو،ةثييغاميلاعتلاهذهلةعتادةيهعةمجرتىرن

هيفنحنىقلنالىذلاتقولاىف،ةيداصتقاوةيسايسوةيدأ:اهديفتىتلااهِـلاملقن

.ءاعمجةيرشبللرامدلاروذبنمهلمحتامومهتاططخمىلعالب

،باتكلااذهىلعاطيسب1هوتلىقلاناةيوازلاهذهىفلواحأس،لاحىاىلع

.ناميالافعضأالهو،دوهيلارايحانمةعومجمهتعضوىذلا

:امهنيمهمنيمسقنمدوملتلاباكِنوكتي

.لصألاوأنتملاىهو:هانشملا-١

.هانشملاحرشىهو:ارامجلا-٢

دقو،ةاروتلادعبمهسفنألدوهيلااهعضوىتلاىلوألاةينوناقلاةحئاللاهالشملالثمتو

.(م٢٠٠-١٩٠)نيباميفىسالاهادوهياهعمج

تاماخاحتاشناتمللجسنعارايعىهو،ميلاشوواارامج:نانثاىهفارامجلاامأ

لجسىهو،لباباامجو،ما٠٠ماعتعمجدقو،هانشملالوصاحرشلوحنيطسلف

.اييرقتم٥٠٠ماعاهعمجمثو،لبابىفدوهيلاءاملعتاشقانمللثامت

يبم



تنوكامك،يميلاشووألادوملتفىمسيامميلاشروأارامجعمهانشملاتنوكدقو

نيدوملتلانيذهنملكلو،يلبابلادومللاىمسيرخآ1دوملتلبابارامجعمهاتشملا

.اهلالبةلقتسمةعبط

rهاسلاىمام،نمضال

ةكرحروهظذهدوهيلاتاماخاحلاهلقاتىذلاىهفشلانوناقلاةصالخىههانشملا

دوهيلامعزيو،،يلايلانوناقلا»هاتشملاةملكىنعتو،سفنلاءاوهألنيعباتلانيپوفلا

.ءانيسروطىفيبيج)ىسومعمتلزنأال

ىلعىهوماكحألاىا،مپراديس»ىمستثحابمواماسقأةتسنمهانشملانوكتو

:ىللاوحنلا

.ةلاسرةرشعىدحإىفةيعِارزلاحئاوللانيعتيو:ِ(وليلا)ميعاريو-١

.ةلاسرةرشعىجنلاىفمايلودايعألاحئاولىلعىوحيو:(ةررقملامايألا)ديعوم-٢

.لئاسرعبسىفووذلاوقالطلاوجاونلانيكوفنمدسو:(ءاسنلا)معشال-٣

.لئاسررشعىفةيلاجلاوةيندملانيناوقلالمشيو:(رارمألا)سكين-٤

.ةلاِـسرةرشعىدحإىفةالصلانيناوقنعوهو:(تاسدقملا)ميسشادوك-٥

ىعنلاىفةساملاوةراهطلانيناوقنعوهو:(ةراهطلا)ِتوراممست-٩

.ةلاِـسرةرسشع

ىسلإةمسقمةلاسرنيتسو١اللهاتشملالئاِـسرددمىلاسمجإعلييو

.لمجولوصف

اهفلأىتلاماكحألاوصصقلاعمجيو(شارديم)ىمسيدومطللللاملرفسكانهو

،عايضلاةيشخرفسلاالهىفاهونودفدوملتلامامتإدعبدوهيلاتاماخاحلااهقلتخاو

.ماعفلاةبارققرغتسادقهسفندوملتلانيودتنانممغرلاىلع

.ميلاومألابارامجلاوعهاوو،ميلاعلابنومسيفدوهيلانمهانشملاوفلومامأ

۔امو-



ىهفشلانوناقللعدوتسك-دومللاةطلسناةيدوهيلافراعملاةرئادىفءاج

.ةريغتمريغةتباثوةيمازلإدوملتلاميلاعتربعتانهنمو،ةيهلإةطلسربتعت

،ةيدوملتلاسسألاوميلاعتىلعريبكدحىلإةسوم،ةرصاعملاةيدوهيلاةايحلاو

٠اقسمرصاعملاىدوهيلاتافصنإلب،دوملتلانمةرشابمةقشمةفطفاةايخانيلاوقف

.ابعيادوملتلانم

كانهف،عوضوملاباتتالهبنيمويبدوهيلالكسيلا٠هلاىلإانهةراشالاردجتو

سرافدالبىفترشعناو،مالسإلاروهظدعبدوهيلانبتنارهظىتلا(ةيلارقلا)ةقاط

.اهلعءاضقلابجيةعدبهيفىرتولب،هبفرتعتالوامامتدوملتلاىعفرت،ةصاخ

.تبسلاباعماعدبىدحإ،ىدوهيلاباتكلاالهنيوكتنعّةمهمةذبنهذه

نم-هفقومنعالام؟مالسالانمهفِـقومنعافام؟دوملتلاميلاعتنعاذامنَـكلو

؟صاخهجوبلئاصفلاوماعهجوبةايحلا

٠رعآثهلحىفهلنتترعساماله

-٧ه۔





دوهيلادوملت

(٢)

ةفلتفغاهماسقألانضرعو،ىدوهيلاباكلاالهمهفتدبعقباسلالاقملاىفانفقوت

.اهريغوارامجلاو،هانشملاكتانوكملاهلهضعبريسافتنيعنموم،ماعلكشبهلوحمو

.انمريثكىلعىفختىتلادومللاميلاعتىلعاحرسم1ِومرمنءاقللاالهىفو

،،قرملاهنتوفبالف،محللاهقفنما:اهلاطلدحاىفبرعلاهلوقتامةيادبلاىفلوقنو

نويهصءاثيختالوكوتوربةءارقهنتوفيالف،دوهيلادوملتىلععالطالهنافنمو

.ثيدحلارصعلاىفدومطلاتازاجامهأدعتىتلاو

ادانتساهرسابملاعلاىلعارطيلاىهفاهلجوريواهيلإوعديىلافادهألامهأاما

اذهنورسفيوامكلىهمكمالقاىمامخااهسهىنمرالك»:لتاقلاميدقلادهعلاىلع

.،ملاعلاىفةعقبقلطمىلعطلستلاقحمكلا:ىليامبلوقلا

ةجيتنبدوهيلاةسلاباجرخ،رم؟الاريسفتلاىلع"1دامتعاو،لوألالوقلاىلع1ءانبو

،اموروةكماامهناتسماعاهلو،ناريجلاةمودعمليتارسإةلودنإ»:ىهوةمهم

دمبددحتملىتلاىليلارسالانمألاةيرظنوةجيعلاهذهنيبةياغللديدشهبشلاو

باسحىلعوهناارلقبسحىليلارسالاشيجلاددمعبحمستىعل١و،ليلارسإدودح

.تبسلاباعصاءافلخثيخاامف.هناريج

ىلإ،ملاعلاىلعةرطيسلاهبىعأو،يلكلاىدوهبلاموهفملاالهنماعلقعناالو

ىابنكميالتاداهرانرماوأنمهدجنامانلاه،ةيقالخألاهتاهيجوتودوملتلاتاطال

.ءاولرشبنعردصتنألاوحألانملاح

- vv -
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ءاجدقف.ةاوتلاصوصنىلعتاليدعتلاضعبدوهللالخدا:لاملاليبسىلعف

اذهبو،(يدوهيلانم)اهيلعفاضادوهيلادوملتنكل،اقلطمايهن(قرستال)ةاروتلاىف

ةيلقعنعردصينانكميالرمأوهو،ةبجاواهلعجلب،يدوهيلاريغنمةقرسلاحابأ

.ةيوس

دوملتلانكل،قحنودبنيرخَالالوماىلعءاليتسالاواپرللةمرحمةارولاتءاجو

ىلإفاضتةعبطاهنمخسبيو،ةبوتلاصوصنلاحلفينأىأرو،ميرحتلاالههبجعيمل

لاومأىلعءاليتسالاو،اپلابلماصللةحابإاهروطسنيبلمحتو،ةفرغاتاعبطلاةمئاق

ىذلاىدوهيلاىواجتلالماعتللةماعةدعاقكلذبددحلو،دوهيلاريغنمنيوخّالا

.روصعلارمىلعتبسلاباحصأءافلخهيلعظفاح

ابجاوىدوهيلاريغلتقنمتلعجلب،قبسامىلعدوملتلاتايقالخارصتقتملو

.هبرنمىدوهيلاهيلعبانياينيد

دوملتلااهرظنيىتلاةيساسألاةرظنلانمعيبيناسنالاهاجتىدوهيلافقوملااذه

ريزاټخوبالكوىعافاوتاناويحًونويلو-دومللاىارىف-سالاعيمجف.رشبلل

سنجلااذهلحايمف،يدوهيلاسنجلانمةراهطلقاتاقولنغاهذهتمادامو،ريمحو

.ةيدوهيلاريْـغتاناويحلاهذهضارعاكاهتنا

موقتةيراضحةلوداهناىعدتوحجيهفيكلب،ليئارسإمعزتفيكىردأتسلو

لعفلابموقت،ةيدوملتةيراضحةلوداهناكلذنمنودصقيدق؟ةيقالخألااعدايملاىلع

دوهيلاىدلقالخألاتالولدموارافحلاموهفمل،ةيدوملتلاةيقالخألائدابملاىلع

.رشبلارئاسنعامامتللْـحي

؟نايدألاوءايبنألانمدوملتلافقومام:للاملسيدقو

نمريبكبيصنبهصخدقف(الّـَـيچ)ىسيعحيسملانمدوملتلافقوملةبسنلابامأ

ريغنبادوملتلاىفوهف.ءامسألاوباقلألارفحأهيلععلخيحاروملاحثلاوفلاذقلا

.منهجىفنوفدمو،للنعموىلووذوعشمورحاسولويخمو،نونجمو،رپرشو،يعرش
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مهفلاةليعشسموةنطىهوبذكىهفهميلعتنعاما،هصخهنيعاده

.كاردالاو

نماوديزيىتحدوملتلاباتكىفدوهيلامهههلوقيامىلإِنويحيسملارطساو

.تادعاسملاومعدلاعاونأىعلبمهنودميومهبمهتاقالعومهعاصهيلوت

،دوملتلالوحي

نويلوهانزوةلتقمهواهيملسملا)هلارفنماوماا،نويلونييحيسملانإ»

ةرهشمهحاوراوناطيشءانباوتاناويحوملاهبمهلبرشيلاكاوسيلو،ثورلانوهيشپو

.،تامملادعبنهجىلإةيهاف

انلكو،مهيقباسنعدوهلدوملتىفالحنسحاب(دمحمومالسإلانكيملو

قثبناناذنم،نيملسملاومالسإلادضدوهيلاسوفنىفةلصاتسملاةيهارًـكلارولچفرعي

.ررونملاةيبدملاىفقحلاول

رىلبامدوملتلاىفءاجدقو

باذكباذكلابفرتعملاو،هبفرتعا1دمحمنإثيحو،بالكحيسملانإثيح»

.،لوألابالكلاانلعامكىلاللابالكلالگقننأبجي،هللم

ةمجرتقاوسألاىفمويتافدجأنالمآو،دوهيلادوملتلبحةلاجعهلهف،دعيو

باعصاءافلخىناطيشلاركفلاةصالخليصافتفرعنىعحباقلاالهلةيهم

.تبسلا

ةريبكءازجأاهنمتفذحو،تفندقةجيدخادوملتلاتاعبطناىلإهوناناىقيو

دايدزاةجيسابوروأىففذحلاالهناكو،نمعَالابقلعمىتلاكلتةصاخبو،نورقذنم

.دوملتلاباحصألةيهاركلاادحفيفختىفهيجو،دوهيللبرغلاداهطخا

-٧٩-





ىدوهيلاقيسمحلا

ةيليتاوسإلاةيرُـكسعلانع1ريمِتردصىتلاةيربعلابكلادحأبىلةعلاطمىف

لاوقأضعبىنوهعلافلؤملاالهاهبلفحيىلابيذاكالامعخنيبنمىعفقوعسا

.نويوجنبديفادهبىنعاوثيدحلارصعلاىفتبسلاباحصامامإ

:ىليتارسالانمألانعهنيدحىت-رعمىفنويوجنبلوقي

ددعلامناو،بسحفالهسيلو،انلليبوهامانسفنألدلعندوهيلارشعماننإ»

ددحناننإ،دحانمرماوأىقلتننلو،حلاممريهوهامو،هلحلاصوهامهلكملاعلل

.،كلذىفقحلاانلنألهلحلاصوهامملاعلل

بعشلوأةلودلدعيمل،ةدقعملاةيلودلاتاطايترالاوةرصاعملاةايحلانفورهللخىف

لزانتتدقو،نيوَـخَاللةاعارمنودةلودلاهذهلحِـلاصوهامذاختاىفةماتلاةيرحلاام

قافولا٠منينألجانم،علضبقوقحلاىفطيرفتنوداهحلاصمسععبنعلودلا

.ةيلودلاةرسألاىفماجسنالاققعچو،بكرلاريسيو،يلوللا

حلايموهامديدحتىفاهقحنعامةِـلودتنلعأناعِـساتلارمىلعثدحيملو

يلمتناةوقويكعطستمل،رامعتسالانموىفىعح،حلاصريهوهامونيرَـخْالل

.اِـهومعتستىلابوعشلاىلعاهلدارا

ملاعلااهبعنتقاججحبعرذحيناكدقف،هحيقورامعتسالا1ءالدنممغرلاىلع

ركتحيملهيهالمفالتخانممغرلاىلع،سيلارامعتسالاالهناالإ.هجالعمتقو

.هترطيستحتتناكىتلارروهقملابوعشلاىلعهتدِاراءالماىفقحلاهسفنل

هسفنللًوعيواطلاحلاضرمةيامعبسالاريياعملالكببرضيِنوب,وجنبلابامف

ا؟هقيقحتنمىربكلاةيرامعتسالاتابوطاريمالانكممملام

.م١٩٨٣ا٨/٢٠قفاوملاد١ا٠٣اا١اا٢عيواج٣٩٧٨مقرددعلا،مكلاهليجىكلاقملاالهرشل
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،مهلحلاصوهاممهفنألِنوهدحيدوهيرشعممهنإهلوقبنويوجنبىفتكاول

ةيرحبمويلانيقدشتملارثګامف،ةفلايمنمكلذىفامممغرلاىلع،ليلعتكانهناكامل

.ءاشتفيكىربكلاىوقلااهكرحتىمدىهو،هدارإلا

،مهلحلاصوهامهلكملاعلادوهيلِنوددعيمهنإهلوقبنوبووجنبىفتكاولو

ريحلائدابمِنولمحي،ةيملاعمالسةوعدنولمحيموقنموهف،نبالاالهرولعم:انلقل

ا!نيفعمتستسلاونكسملاوءارقفلاملحةينويهصلانولمحي،ةيوشيلل

وهامديدحتىفقحلاهموقلوهسفنل،نويوجنبااقاعلانبالاالهحنمينانكلو

.ىربَـكلاةماطلاىههلهفةيرشبلاكلتلوملعلاالهلحِـلاص

ِجاجوعالاهخيراتىدمىلعاذويهاديوطتشاعىتلاةمذرشلاهذهلقحىا

؟اهيفاماارانلاو،اهلهايم

؟مجعوبرعنمءايربألاءالشاىلعتيبىلاةينويهصللنوحنفو

ةيرشبلاةوفصمهف،راتفاهللابعشمهناكلذنمدصقيِنوي,وجنبنأكشال

.نيعمجأساللةيادهلاومالسلاقيقحتل

ماقىذلانمف،نومعزيامكريط,اومالسللةاعدو،ءاوليماقحدوهيلاءِالوهناكول

ا؟ليلغاةحبذمىتحوةيسلرفلاةروثلاذنموواشاب

اهبعتمتةپرصنعوةمرطخوقفأقيضنمعبتيلنويوجنبهيعديىذلاقحلانإ

ءالشاىلعىتيملاقحلا..مارجإلاىلعىعيملاقحلاهنإ،مهخيراترمىلعتبسلاباحصأ

.عالغاوشنفلاوبلكلاىلعىنبملاقحلا..اياحضلا

اذهو،قحلاالهمهسفناحنمنوعيطتسيمهلاومابمهنأ،كلذءارونمدصقيهلعلو

.ورغملمحأنعالإجرختالةسرطفو،قفأقيضاضيأ
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مالسلاموهفم

ىدوهسيلاركفلاىف

،نيرشعلانرقلاىفتبسلاباحصاميلوتاملكىععب٠قباسلالاقملاىفتلوام

نماهيفاملىهاهيلاتبلجهلرخاارقفءاقللاالهىفلمُـكساو،نويوجنبديفاد

.ليلحتوبذك

:نالل+ناهلف

:يشلكليقوالوأةيجراخلاانسايساسمنإ،راصتخابنفلنالو»

بعسشللىوسيحومأوهو،هبرخفتىذلاةيدوهيلاثاريموهف،مالسلا

ةجاحبنحن،ملاعلابوعشنيبتعنماملعمبعسشالذإ،تععملاىدوهيلا

.،دالسيلارهظتونيرجاهملاباعيتسال

،امهونآلااعقطنمىفمئاقلاعارصلابلامهنايلعفوريتديفملارصقاالهىف

.دوهيلانورجاهملاو،مالسلا

هنإف،ةيجراغادوهيلاةسايساليميفاناعهپواهلكِنوي,وجنبمعزيىذلامالسلاامأ

.ةنهادموزازتباهنإ.مالسهيلعقلطينالاوحألانملاحىابنكميال،عداخمالس

،اولحواوبهذاميأتابارطسالاِاوالأدقف.مالسلااوفريبململپانلاوطدوهيلاف

.هللاقلغبئاصملاودلاكملااربدو

حباذمءارونمو؟نيتيملاعلانييرخاماهتاءارونمو؟ةيسنرفلاةروثلاحباذمءارونمف

؟نيملسملاوبرعلا

.م١٩٨٣ا٨/٢٧قفاوملاد١٤٠٣اا١ا١٩عنابب٣٩٨همقردنعلا،ةرهجلاانيعسىفلافللالهرشن
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،نيصلا:اهلاوداكواهرومأاويلقو،اهنووهىفاولخدتوالإةلوداوكرتيملدوهيلانإ

ىذلاىدوهيلامارجالانمتناعدقلودلاهذهلك،ايناليهب،اسنرف،ايناملأ،نابايلا

.ىدوهيلامالسلا:ةلويروجنبهيمسي

:ىدوهيلامالسلانمزلربميهاوجىدوهيلاماسخاحللروطسلاكلتاعمارقلف

iركفلاميمعتةيغيو،مالسللاوعدلاىلعهتردقلكبمكنمدرفلكلمعيناوجرأ

ذبحيامو،مالسلالناعفىلإزمرياممكاعوعصمىلعاوحنتنأمكيلإبلطأ

...مالسلامالفأو،مالسلنوبامو،مالسلاتيويكمكعناصمعلصعلف،هيلعظافحلا

ىلعرارصالابمكتفاعمومكمالعإةزهجامقتلو،مالسلاوجىفسانلاقرفنىتحعلإ

،اهنالايولوهتواهنواسمددعتوبرحلابددهو،هتاطسحوهللانعفيديشتو،مالسللةوعدلا

ىفو،اهنمثحينمىلعمهممرحنو،ناكملكىفبرحلانمسانلافيًـخنىك

ةزهجاىفانسسكتاكيشانعسوو،انلادادعتساانسفنأدقنحننوكنتقولاسفن

ىلعانيلوعساوناكملكىفدوفلاوهاجلازكاومىلإاندالباانلصواوانلةيداعملالودلا

امك،انيديألواعمىفامادعارارساعيمجحبصتساذكهو،ةفلعفاتاسسؤملاتارادا

ملاعلاجزل،ناكملاونامزلاراتخساهدم،انرامنأىديانيمهدالبتاردقمِنوكنس

.ا...ةثلاثلاةحىف

ىذلاو،نويوجنبهنعثدحيىذلاةيدوهيلاثاريم،يدوهيلامالسلاوهاله

.نأللمارسالاةيجراخلاةسايسلاسساهنمقلطم

اهلكاهنأل،ةغمادواريثكتيسلاباحصاميعزةيوفسعحدىلعلئالدلاولاوقألاو

انيفكياذهلو،انينارهظنيبىدوهبلامالسلااياعبتلازامامبو،عقاولانمادمعسم

ىعملىدوهيلاموهفملاكلرللانلوحامىلإ-رظنلاناعم1ىلإهللاافادهنإ-رظنلا

.مالسلا

اذهىفاودجومهنأل،ةفرغامهتيدوهيثناريباوخعفينأقحلانييليئارساللو

بعكالنوبووجنبلاقامك-اقحمهف،ةيومدلامهلويمومهناېهرعشيامثاريملا
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ىفمهلثمبعشال،ةيقالخألاوةيعامتجالاوةيسفنلامهغنوكمو،متفصىفمهلثم

.ةهادملاوعادغاوبذكلاىفمهلثمبعشال،دلاكملِاوسلاسدلا

نأوديونيرجاهملاباعيتسابقلعمنوي,وجنبةلوقمىفةيلاشلاةطقنلاو

ِنوهجويمهنألومهيمرجمومهيقافاواېكميلاعتذيفنتىلعامئادِنوظفاحينييليئارسإلا

مهفادهْالاقيقحت،دوهيلانيرجاهملانمديزملاباعيتسالثيدحلارصعلاىفمهاوقلك

.مهلامعزميلاعتلااليقنتو،ةينويهصلا

بعشلاوهاذهو،ىدوهيلامالسلاوهاذهو،يدوهيلاركفلاوهالهف،دعيو

،انبطيحيامىعنلزومرلاوتاحلطصملاهذهلانمهفقمعننأانمبولطملاو،يدوهيلا

.تاشلاالهنمانرظتيامو
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ىلّـَـيلارس.الاىرصملامالسلاةقيقح

رخآعمىليتارسإمقاطهيفكرشاهعوننمىعالطتساثحبلوأارخؤمىرجأ

اذهىفمتدقو،يليلارسإلاىهعلاعازنلالحلئاسووليسلوحىكيرماثلاثوىرصم

نييليئارسإلاونيمرصملالثمتةمسنفالآةعبرأنمِبرقيامىارعالطتساثعبلا

تايالولاىفنيميقملانييليطسلفلاوةزغعاطقوليئارسإىفنيميقملانيينيطسلفلاو

.ةعيرألافالَالاهذهتاقبطوتايعونلالخاىعورو،ةدحتملا

ِكريوينةعماجنمنهوكفيتسروسيفوربلاليقنمثحبلااذهةركفتءاجدقو

ثيحثحبلاليومتبةيكيمألاةيِـجراخلاةرازولةعباتلاةيلودلاةيمنتلاةلاكوتماقو

.رالودنويلمىلاوحهفيلاكتتغلب

،ةدحتملاتايالولاورصموليئارسإتاعماجنمةذتاسأاوناكدقفمقطألاءاضعاامأ

نموا،هيفلارطألاهذهكارتشاثيحنمءاوسهعوننملوألاثعبلاالهرهتهو

.عالطتسماللتعضخىتلاةيناكسلاتاعاطقلاثيح

انمهتامناو،هلومنمالو،هيلعفرشانمالو،عالطتساللططخنمانهانمهيالو

.ةلحملاوةلاضلامعازملاضعبضحدتتالالدنماهلاملهجئاتنضعب

ضيرعلاعازنلالحنورينييرصملاىثللناوهثحبلااذهجئاتننمانلباقياملواو

،ةينيطسلفلاىضارألاىلعادايستاذةلقتسمةينيطسلفةلودةماقإىفىليتارسالا-

.ةيلصألامهنطاومىلإدوهيلا،داعاو

:طاقنةدعانلحضتتةجيتنلاهذهنمو

.يليئارسإلاىرصملامالسلابةلئاقلاةروطسألالشف:ألوأ

م١٩٨٤ا٣ا٣قفاوملاد١،-،ا٦ااعياتب،١٧٤منرددعلا،ارهجلاةديرجىفلاقملاالهرشن
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.ةينيطسلفلاةيضقلاهاجتمهفقومنعنييرصملاىلختمدع،اينال

.ةيرصملاريهامجلاىأرلعجبالديفيبماكقافنانإ:اثلال

-ييسعلاعازنلالحنورينييليئارسإلانم1٢٦ناثعبلانمحضتاامك

اهديااسي،اهنمبرعلادرطو،ليئارسإىلإدهفلاةفضلامضنيپرطنعىليلارس)اا

.ةيتيطلفةلودمايقمهنمطقف

،ااقنةدعانلحضفةجيتنلاهذهنمو

.يليئارسالااىپرعلاعازنلالحمهراكفأىفنييليئارسإلافرطت،ألوا

.نييليلارسالاىأراميالثمتالديفيدبماكتايلااهانإ:ايناث

.نيينيطسلفلاودوهيلانيبيملسلاشياعتلاةيناكمإىلإةيعادلامعازملالشف:الاق

لواحتامنإو،ةياغللةليعضىنيطلفلاقحللنييليئارسإلانمنيديؤملاةيسلنإ:اعبار

شياعتلاةيناكمابماعلاىارلاماهيالاو،ةيئاعدضارهألاهميخضتتاهجلاسععب

.يهيعلاىدوهيلا

عقاولاةحصلانمةبيرقةروصبسكعتثحبلاالهجئاتننإف،لاحىأىلعو

.ِىرصملاوىليلاوسالا

اهعبتامو،مالسلاتتايقافلاىفلثمعملاىجراغاراطإلاالهبنيعنتقمريغنويومعملاف

بناجلانماحضاوافوزعكانهنأىرصملاعقاولادهشيو،دودحمىسامولبدلدابتنم

ةيبلسىكتشتةيليئارسالاتاطلسلالعجىذلارمألا،يليئارسإلابناجلانعىرصملا

ضمتاهناكو،ةداتعملاةيرصملاتاطلسلاتاءارجابكلذريربتلواحتوىرصملامالسلا

.دوهيلاهاجتنييرصملارعاشمةقيقحنعاهيلع

مهمالحاومهاياونىفختنأاهكميالهلكملاعلاتايقافتانإفنويلبلارسالااما

عقاولاو.يريكلاليلارسإةماقإو،نيينيطسلفلابرعلانمىقبتنمدرطىفةلطمعملاو

.ثاحبألانمهريغوثعبلاالهةجيتندكؤيوكلذبدهشي

٨٨-



نيينيطسلفللىځنمكحو،رصمعممالسقافهىلعليئارسإتعقودقل..معن

؟ةبرعلاىخارألاىلعتانطوتسملاميقينم:نكلو

ابايمألاهفخلانيتيطسلفلابرعلالئسونهسينمو

؟ملعلارودقلفيودجاسملاقرحيولزانملامدهينمو

تعقوىتلاىهنيرغاونيرمدملاونيئاجسلاونينطوتسملاءالؤهةموكحتسيلا

ىتاذمكحوىرومممالسنماهروطمنبهامبدًـيفيدبماكتايقافتاىلع

؟يلكش

اوعقوامهمو،مالسلاباوقلشلامهمهيلعمهامىلعِنويليئارسإلاىقييسىفوقدص

.تايقافتانمهل

ملحتتاحطشوتارعنمايألاوفورظلامهيلعتضرفامهم،ابرعبرعلاىقبيسو

.ينويهصىبرعمالسب

مهوپو،عمطلاودقحلانممهدادجاومهئابآناريمنعاولختينلتبسلاباعماف

.هدكؤيوكلذبدهشيعقاولاو،الهريغدقتعينم
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ةيليعامسااللاةرهالفونويليّـَـتارس.الا

ةلتهاةيبرعلاىنتارألاهاجتلماعتلاوةقالعلاةيعونلوحىليلاوس٢االلجلاالب

ىفهجتتةيليئارسالاةينمألاتتاوايععالاتأدبذإ،اديدجافطعنمذختينيينيطسلفلاو

.ةيمنعلاقههط

،بالطلاةلجمىفايرصععالقمنالياريةعماجنمسيهليئارسإبعكدقل

رصعلاةقلامعدحةسدقمبرحىفاعيمجنيللارسالاِجورخةرورضهيفخفوأ

.ءادعألادنسىدوهيلاداهجلاءايحإنمدبال،كيلخلا

مهنأىوسببسلاللافطألوهاسلامدةحايعساوةسقملابرحلاءادنناوديو

ةفرطتملارئِاودلاواناهكماخاحلاىلإةفاضإلاب،دوهيلانيببدتمللدحوملافقوملاوهبرع

٠ملاووجفل

بزحْلاحناسل«مپرعشاةفيحصىفةلماكةعفصليحالاقملانهستسرعنو

ىنمواىفنتوقحءامدلاىكافسلسيل»وهو1ريثماناونعلمحىذلاوليئارسإتادوچأ

٠٠لهارسا

لينارسإىفءامدلاكفسةيضقوهو،ةيادبلانمًايتاقلتموهفملاقملاعوضومو

.لمعلاالهببرعلاةقالعو

،ةتباعلاةيخيراتلاقلاقل-افييزتقيرطنعئراقلاليلحتلاقملابحاصلواحيو

ميهاربإهايينألاىبأصكهنملايلنايصعلاورفكلاوةلالسنعلاىفعقيو

دوهيلاتاہتفمددريو،رجاههمأواهبنيش)ليعامساصخشنمو،()ليلخلا

سنتوأنابامعار،ةفئازلاداعيملاضرأةروطساىلإ1ريصم،ةسدقملامهبتكىفةليسملا

.م١٩٨٤ا٣ا٣١قفاوملاهه١٤٠اا٢اا٢٩خيوا٢٠٢مقودنعلا،ارهجلاهليجىفلاقملاالهوهل

-٩١-



نوينيطسلفلانوكيناىلب،ليعاسإءانباالقعساءانباثاريمىهليئارسإ

.()ليعامسإلسننمِنرماعملا

،ليئارسإضرأىفقوقحىأهلسنوليعاسإلسيلهناىلعلاقملابحاصدكؤيو

دنتسيالضرألاهذهىلعمهدوجونأو،مايألانممويىفقوقحةيامهلِنوكتنلو

.'اروفاودرطينابجيو،نولالىلإ

لكاشملحديرتماعلاالهىفرهدزتتالبىتلاةيدوهيلاةيملعلاهرظنلاهذهنإ

نمةيرخسلاريشتةرظنىهو،دوملتلاوةاروتلاصصقىلعءالبةيسايسلانيرشعلانرقلا

.ةيدوهيلاةرمزلاهذه

لحىفلثمل،يرخأرظنةهجوبسجيفوكرامقعساوهرخاىدوهيانيلإجرخدقو

:التاقبكدقوءامسلاقپرطنعةييعلاةلكشملا

برعلاءالؤهو،اهيلعىعيطريهوهاملكظفلتنأودبالةيليجارسالاضرألانإ»

،اهنعاليعبمهدرطنمدبالكلذل،ضرألاهذهنمةيعيبطوياوسيلءامدلاوًـكفام

بعشءامدكفسنملكليقنهضرألاهذهتدرطدقو،ةعيبطلانوناقوهالهف

٠لل

ةطخِالونجپرةطخالفةيپرعلاةلكشملالحتنأنكميةيسايسةطخةيأدجوتال

.،ةلكشملاهلهلحتنأنكميىليلارسالاواسيلاةطخالونول

,الباقروتوملابتاُـكلاالهفاضأدقو

الإتسيلةلأسملاو،تقومدوجودرجموهليبارسإضراىلعىيوعلادوجولانإو

الالمالو،ةينآامتحليعامسالسندوجوةياهفنوجرخيسمهناودبالو،ةينمزةلس

.،ةياهنلاهلهلوطل

نوعلطينيذلانيرخّالاو،دوهيلاءالؤهلاثمانيطموىأرداجيإةيناَـكمإناودبيو

.قيقحتلاديعبلامتحاىه،برعلاعممالسبشييعلاىلإ
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ةرهاظباهيمسننانكميىتلاىهو،ليئارسإىفم١٩٨٤ماعررهاظىهكلت

ةيرصنعلاتارعنلاةريثم،ىتاقحلانعيمتوخيراتلاروزتنألواحتىتلاو،ةيليعامسااللاا

.ةيفئاطلاو

تاوعدلاضعبلالغتساىلعثيدحلارصعلاىفاوباددقنييليلارسالااوةهياهصلانإ

رهظمو،يرخاةلراننييباهرالارهظمو،،راننيشحوتملارهظمبانراهظإلةيمالسالاوةيبرعلا

مالسإلالوحليطابألاوتاهرتلابهنادآاو6امو،ماعلاىارلااوللمعف،ةثلاثةراتنيفلختملا

ظفلو،باهراللافدارممالسالاظفلىفنورينرفلاتابىتح،برنونيملسملاو

.جمهللافدارمبرعلا

تارعنلاهذهلثمنمةدافتبالاةيفيكالمالعإلاجرواِـنواملعوانباتكفرعيلهف

ا؟بسحوةضايرلاونفلابانسفنألغشلاتلزاماتنامأ،لثملابمهتلماعمو،ةيرصنعلا

-٩٣





٠/٠١٠٠ةيدوهيةركفتاراضحلاعارص

ةيحتلاهذهنشثيدحلاةحاسلخدو،ةعاسلاثيدححبصاتاراضحلامادص

ئراقلالقعىف«شيدت»ةيلمعىلإىدأىذلارمألا،لازغلانوليييالنورينكلا

.هنعشيعلاةلازإىفوطسلاهذهتحشولىنمتا،يبوعه

ّيمحببسبااراشحلا»موهفمدبدحتىفنمزملافالتخالاوههظحالناهلوأو

يتلاةملكلا،(ةفاقللا)للم،اهحعبىفةلخالتمتاحلطصمباهيپرعتمياميهافمداريتسا

١٦٤نوهكولكوريوكىصحاىتح،ةيلصألااهعبانمىفىتحفالخلحمتلازام

سبلتىذلا،اواضحلاِحلطصملةبسنلابعجولاسفنوهو،١٩٥٢ماعىتحاهلالپرعت

بناجباطابتراسكعيتابو،يبرعلاهاوعحموهقاطننعجرخىمحىينيوألاموهفملاب

،ةبرجتلاوةيفرعملاهداعبألكبىجولوكعلامدقتلاىفألاعمتىلاسنإلاىقرلابناوجنم

.دففللىيوعلاموهفملااهلمشيىتلاىرخألايقرلابناوجايماحم

تاذةيعامتجالارهاوظلاةلمج،ىهارافحلانأىلعاريخاحلطصملارقتسانكل

وقارلاةلحرملاللعاهلو،عمجلاىفدوجوملاىكيكلاوىتفلاوىملعلاوىداملاعباطلا

.يناسنالاووطلاىف

اهزيافوةيرشبلاطامنألاددعتةميعنةبيايعمةزيامعمتاراححدوجوباتلساناو

مامااننإف«ةدحاوةماساللعجلكيرءاهولواقلغاىفةيهلإةنسلاقيقعاهفالتخاو

اهاريتاقالعلاهله،عفادتواسفامتاقالعاهيبِنوكتنادبال،ةيراعحةيددعت

تاقالعو،مادمتاقالعرخآلاىتًـعهلااهارپو،عفادتواسفاتتاقالعشلعيلا

رمأ،ءاضقلاااسلهل،ىرخأىلعةراعحهاعقاهعمسخسيالعفادتلاوأىفاعلا

ةجيتنىرخاىفاراضحنابودنماروصانلمدعيىدسناحلاتايطعمعمشياعتي

.م٢٠٠١ا١٢رهالقا،ةيوتقاجىفلاقملاالهريل

-٩ه-



نيبتالعافتنمخيراتلاانلهمدقيامكلذىلعةلثمأزربأو،مادصلااللعافتلا

ةيناعنكلاوةيرموسلاوةپروشَالاوةيلبابلا:ةميدقلا،ةيطسواقرشلاهتاراضحلا

.خلا..ةہسمملا

ىه،ىرخألةراضح،ةدابإ)انلمدقتنأدبالىتلا،يراضحلامادصلااةركفنكل

ايركفوأيدقعادوذحىبارىفلثمتىهو،ىرخألامألاميهافمىفانلارطسم،اركف

نينسلافالآىلإهخيراتدوعي

ليئومصىكبرمألاانيلإهقاسىذلا،تاراضحلاعارصهموهفملصؤلنأاندرأاذإو

،ةيكنرمألاةيزكرملاتارباخمللاصيمختدعاىتلاهتساردىف١٩٩٣ماعنوتجنتنه

ىذلاىنيدلاهلارتو،ةيدقعلاوةپركفلاهتانوكِـم,ةيدوهيلاهروذجىلإدوعننادبالف

.هلكىحيسملابرغلاثارتمظعملكشي

ِحيراتلالخنمهروصوتاراضحلاعارصموهفمانلمدقيىدوهيلاىنيدلاثارتلاو

ىفتختمثنمو،بعشلااذهلىهلإلارايتخالاةدقعىلعهساساىفىنبملاليئارسإىنب

ةدقع.عفادتلاوسفانتلانيناوقهمكحتنانكميِىراضحددعتدوجولةيناكمإةيأ

ناكانهنمو،رخآىراضحدوجوةيعرشبرقتِالو،رخَالابفرتعتالهذهرايتخالا

ىفهانأهءاقبىلعال،رخَالا)باسحىلع،انااءاقبىلعىنبماميدقىدوهيلاعارصلا

.،رخَالاهدوجولظ

دسجتتاهدجنقارعألاددعتملا،رخَالااو،ةيليئارسإلاانأىراضحلاعاوملاةيادب

مويلاكلذىف،:(٢١-١٨ا١ه)نيوكتلارفسىف(ميهاربإ)ماربألىهلالادعولاىف

رهنلاىلا٠رصمرهننم:ضرألاهذهىطعأكلسنل:التاقاقاثيممارباعمبرلاعطق

نييلافرلاونيپزرفلاونينحلاونيلومدقلاونييزنقلاونيينيقلا.تارفلارهناريبَـكلا

.،نييسوبيلاونييشاجرجلاونييناعَـكلاونيپوومألاو

رركتامك،(ه-١/٢٦ننوكل)ميهاربانبقعسإلىهلإلادعولااذهرركتدلو

.(١٢-٩/٣هنيوكت)قحسانب(ليلارس1)بوقعيل

،ىپ



:ليئارسإهلإناسلىلعىلاتلاسحلاىف}ناحح،رصقَالا»ةدابإةركفديعو

كهادعأىداعأ،هبملكلاملكتلعفو(برلاكلالم)هتوملتعسنإنكلوا

نيزرفلاونينحلاونييومألاىلإىجيوكماماريسيىكامنإف.كيقياحمقياضاو

لمعتالواهدهعتالومهعهكالدجسها.مهديباهنيسوييلاونموحلاونييناعكلاو

.(٤-٢٢/٢٣نيوكت).،مهمانمارسكتومهديبتلب.مهلامعاك

نمريكىفايىرخألاتاراضحلاةدابإاو،يراضحلالعافتلا»مدعموهفمرركيو

ىفرخآبوالُـكشبتمهماىتلا،ةسدقملاةيدوهيلاسمومسلاانلاهسكعتىلاعضاوملا

.ماعهجوبىغلالقعلاليكشتىفتمهسأامك،انيدحواميدقةيدوهيلاةيلقعلاءانب

.(٢٢-٢١ا٣ةيحتلارفس،١٦-١١ا٣ةِجورغارفس:رظنا)

ىرخألاتاراضحلاباحصابطالتخالانم،صاغاههيعنلىنايولاريهطتلاوركتپو

،كلذكتناكولاهنأل،ةيهووناميإةيضقتسيلانهةيضقلاو.ةبسانمنمرثكىف

ىنبهلإبناميالاىلإتاراعغاهلهباحصاةوعدبرمألاِنوكيناىعييطلانمناكل

ةيناسنالاةدارالاريرحتلجأنمحابمعارصلانإف،ةباجتسالانْـكلملنإف،الاوأليئارسإ

وكالنآةيهولألامهسفنألاًوعٌداماكحنمضرفنوه،دوعملارايتخاىف

مهلعطقتال.هېهدييتلل)مهمرضتكنإف...كنممظعاورثكابوعشةعيم»

.(٣-١ا٧ةييب)،مهرهاصتالومهيلعقشتالو،الهع

اوأدب،ةلعافلاةهصملاارافحلامامأنمِبرلانمنويليئارسالانكننادعيو

رًـخَالالوبقذفانمنمذفملكقنخو،رخآلاةداباو،تاراضحلاعارص»اليمنوقيطي

ةينثت)،نوبشح»كلم«نوحيس»عملبارماىنبتاعارصتناكف،هعمشياعتلاو

.(٨--١/٣ةيناشابا.كلماجوع»عمو،(٣٦-٣١ا٢

ىلعءاضقلاواتارامحلاعارص»ةيرظنقيبطتانلدسجيلهلكعوشيرفسءاجو

مهألاعمىراححلاشياعتلااويمنمارويمىااهاهليئارسإونبىعفرثيح،رخالا

لالخاهيلعاوظفاعيملمهف،مهتديقعىلعافوخضفرلاالهنكيملو،يوخألا

ءاضقلاوعارصلاةيمحبمزاجلاداقتعالاو«رخآلاةيهارك»درفامنإو،ليوطلامهخيرات
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ةدابإىلإعارصلاهجتاذإ،عشويرفمهسكعيامالهو،يناسنإلارضحتلاووصىتشىلع

لبدباعملاوىنايملاوسفنألاىفةلفغىرخألابوعكللةيناسنإلاةراضحلارهاظملك

...ناويحوتاينورجهنمضرألاىلعةايحلارهاظملكو

:احيراةببدمناكموليتارسإىلبنيبعارصلاايومتناكالكه

ىح،خيشولفطنم،ةأرماولجرنمةنيدملاىفاملك(اودابأىا)اومْرحوا

(٢١ا٦عرشي)،فيسلادحبريمعاومتهاورقبلا

,،ىاعوةيدفةراضحةياهنتناكالكهو

(٨ا٨عرشي)لوانلابةنيدملانومرضتةيدملامكذخأدنعنوكيو»

ونباهحتفىتلاندملارئاسناكسعم«ِيراضحلاعارصلاهجلاعنتناكالكهو

،زاج،بانع،ريد،نوريح،ووصاح،ةنيل،aديقم:،ةدوعوملاضرألا»ىفلبارسا

.ِحلا...نولجع،شيغ

سكعنياموهو،ميدقلاىليتاومالارُـكفلاىفدراوريغوټ؟الاعم،شياصلاهاليمنإ

.ثيدحلارصعلاىفىليلارسإلاركفلاتلانىلع

،رخآءافوفرطداكيىهعينأدبالنوليئارْـساىنبنيبىراقحلاعارصلا

بلغتلابخيراتلاىفلوألاىلاربعلا«ميهارباهدعودنا-ليبارسإهلإ-برلاناكاملو

الءاقبلانابنييليئارسالاسوفنىفعمردقناميإلانإف،يرخألابوعشلاوملألاىلع

راتللابعشللءاقلامنإو،حلصالل

عارصىفهم(رظنيىدوهيلانوعجنعناهليبومصجرخينانمندإورغال

نأ-كلذك-ورغالو،هلاولىفةخسارةيدوهيةيلوصاسكعيلجرلاف،تاراضحلا

ىفىلاعتهللاناسعماماهىفاتتىتلاتالوقملاكلتثارتلااذهبنمؤملابرغلاددري

-٩٨-



ثلاثلالصفلا

ىندًالاىفنودسفملا





ضر'الاىفنودسفملا

(١)

ىدوهيلااذهناكءِاوس،يدوهيهءاروناكوالإةطيسبلاهجوىلعرهظداسفنمام

ءالوهىلإعجريهلصاوهتقيقحنامهملاف،رخآبقللالماحما،ايليئارسإمأ،اينويهص

.قيقپطخبولوموقلا

امناو،اهنيعبةقطنمىلع1رصاقسيلو،ةنهارلافورظللاليلوسيلىدوهيلاداسفلاو

ىف-مهعلقنممغرلاىلع-عماولامهراشتنارشمعتمو،مهدوجولمزالمميدقوه

.وجوألامه،ابرغواقرش،ةريلكناللب

هوجووأ،هجونماعانقاهنمةقلحلكىففشكتنااندعاىتلاةيوازلاهذهىفو

ىضاملاىف،داسفلارهاظمضعبتالاقملاضعبىفىتمرعس،تبسلاباحصأ

؟ههجاونفيكو،هجاوننمملعتل،رفماحلاو

ِنوكيدقىيرعلاوىمالم١ااانملاعىفىنويهملاوىليلارسالاداسفلانعثيدحلاو

امأ،دعباميفهلضرعاسامتاتهلمهانلفالهعمو،نايعللاعضاوواسو.دموافولام

ةرَـكلا،ةرئادرطقىلإداسفلاالهلوصووهانعيمجهملعنالدقىذلاو،بيدلا

ضرعطخوألوططخكرحيمل،اناكمهلرثيملوهف،هاصقاىلإهاصقانم،ةيضرأل

.هبلحالإ-قفارغجللوالتعالاعم-

اينابساوايناملابىدوهيلاديويطخألاقحلامك،داسفلاالهنماسنرفتساقدقل

ملىتلاةيقيرفألالاغدألاىلإلصولب،ايناموروااينولوبوارياكرحيملو،اكرمأو

لاموصلاوايرتيرأوةشبحلانملانف،ةسرتفملااهلاناويِـحوةفيثَـكلااهتاباعبهعنمعطتست

.اهريغو

.م١٩٨٣ا١٢ا٤٢قفاوملاهه١٤٠١٨عيرامب٤١٣٢مقرددعلا،اربوجلا.ابيجىفلاقملاالهرشن

-١.١-



هىدوهيلاداسفلانمهوجو

Edouard،لوقي- DraumontهباتكىفLA FRANCE rmE«ىدوهيلاءاج

لتحاةپروطارهمإلاوةروثلاىدهعىفو،اهتيامِـحواهنوعدشتيم١٧٨٠ماعاسنرفىلإ

،اهروصقمخفأىلعىلوتساةيكلملاتداعاملو،ناكملكىفلغوتوامهيفناديملك

عرشفةيروهمجلالظىفاما،ةيجوزلاشارفىسنرفلاكراشثلاثلانويلباندهعىفو

.،هنطووهلزنمنمىتحهدرطب

راصتناىلععمادليلداهنأىلعءالهجلااهبقدشجيىتلاةيسنرفلاةروثلاثادحأنإ

كلت،ةاواسملاوءاخالاوةيرحلاىهو،اسنرفراولاهبىدالىتلاةثالثلاةنانرلائدابملا

ءاربخدوهيلاناتبثتثادحألاهذهنإلقا،ةيدحلاةينوساملااهيلعتينبىتلائدابملا

.ليلضتلاوماهيالاىفةالساو،بوعشلارهقىفءاربخو،فورظلالالغتساىف

ىلإلصننأىفكيامنإو،ةيسنرفلاةروثلاثادحأليصافتىفضوحلاانهديرأالو

ةيدوهيةروثىهامنإو،ةقداصةيسنرفةرولنكتملاروثلاهذهنأىهوةمهمةقيقح

ضعبريشتو،ىدوهيلالاتغااهراملىنِـجو،يسنرفلانطاوملااهتملعفد،ةتحب

.ةعنطصملاةروثلاهذهىفزوايلاىدوهيلارودلاىلإنويهصءاثيختالوكوتورب

نأىلإويشأنأىفكيامنإو،؛روثلاهذهىفدوهيلااياحضددعلتاءاصحإكلماالو

رهنىفمهلاقلابىسنرففالآةتسلتقدق-ربراكىدوهيلاوهو-تنانةبيدممكاح

ىانروتنومىتنيدمىفةروثلالثمموهتشاو،اهرخآنعسنامةتيدمتديأامك،راوللا

ناسىنوساملاامأ،عطلابايدوهيناكو،ةيدملانارفاىفلافطألاوءاسنلاقوعيسيبِاو

صالختسالرودقلاىفءاسنلاثثجبيدليملهاياحضدولجخلسيناكفتسوج

.اهموحش

اهيلسودوهيللةيرحلاتيهودقةيسنرفلاةروثلابةامسملاةروثلانإ:لوقلاةصالخو

..نييسنرفلانم

لوقيدوهيلاداسفنمملسنملةريخألاهذهاندجو،ايناملأىلإاسنرفنمانلقتنااذاو

:رلولىلاملألا

١.٢



هبتكاويو،يمومةعپوهنعاوفرحلا،دايكألاطالهاسانادوهيلاناتهبأه

مهبتكقارحااهلعبجيف،وجلاوقسفللويخاومالإىهامفمهدباعماما،هلاوقأو

،..اهرطخنمانبعش،ذقسلارلقلامهدباعمريستو،ةراملا

دوهيلاضعبجرخف،ةيداصتقاوةيدقعاروصايناملاىفىدوهيلاداسفلاذخادقو

تايدوهيلاتاطقاسلاتداو،ناملألانييحيسملانبداحلالارشتناو،ةمادهاعدايمبناملألا

ناملألااهفرعيزويهتهنهةريهشلاةيدوهيلاةصقو،قالخألالالحناىفارلفلانهراودأ

اهحايلمو،روجفلاوقسللامهيترشنو،ناملألابابشلافالأتدسفاىفاىهواليج

.يدوهيماخاحلةنباتناكاهنألةرجافلاةأرملاهذهترهتشاامبو،تاريلك

نأدعبدوهيللةيهاركوالقحألاتمادقو-مايألاهذهىفرهظيهتيلايو-رلتهءاجو

.ايناملابمهدوجوىلعىضقو،ماقتنارشمهنممقتناف،مهلاريبهدالبوهيعهووهىوكا

ىدحإلألاحمامهترعخادقامناو،نييِـلودلانيباهىلعرصتقيملىدوهلاداسفلاو

ىفءافوشلارتامضهلرعشقتامكاهو،دوهيلاتايكُولسنمملستملىتلاملاعلاتاراق

ةيعامجاوأةيداصتقاوأ،ةيقالخاةيممنمامتلقامكو،ةراقلاهلهنمالريكنادلب

.مهبانداودوهيلاتامصباهيلعوالإملاعلاىفتعقو

عقوملابسحىدوهيلاداسفلاتسلادقىنناذإنييفارفجللرذععاىرخاةم

تاراقلاىفىرخأداسفهوجولوانباسو،اي١وادالبضعبنعتلدحعف،يفارغجلا

،ءالبلاالهىفببسنمةيفارغجلالماوعللناكام،نكلو،اعابتهللانذابىرخألا

.َهللاقلخىفهللاةهظمىفامل(و

،ملاعلانمرخآعقومىف،تبسلاباحصأداسفومتارجلهيفىتمرعنديدجهاقلانلو

.نيدسفملاداسفنمةمالسلاىلومكلهللالاماىقتلملاىعحف

-١.٣-





ضرالاىفنودسفملا

(٢)

ىفىدوهيلاداسفالارهاظمضعبتبسلاباعمأنم،قباسلالاقملاىفتبوام

لمكنسنمويلاو،طقفاهلوأةراقلودضعبىفتالاحىحعبىلعترصتقاو،ضرألا

ىرخأوهاظمفشَـكعسلملاعلانمرخآءزجىفمكعمبوجتو،هللانوعبثيدحلا

نمو،هيلعشيعنىذلابكوكلاالهبفرتىلعةميسلامهرالآاوكرتنيللاموقلاهالوهل

.ىرخابكاوكىلإتلحودقمهدمالمنوكتاميرىري

ىتلاةناكملامهلدعيملدا،مهيلعهرطخدوهيلاكردادقومالسالارهظنأدعم

هعايلىلعوهيلعاورم6اوةوادعلادهاحيسملااوداعدقدوهيلاناكالو،اهيلعاوناك

،مالسالاووهظبتلءاعتدقةيحيسمللةيدوهيلاهاعفلوةوادعلاادحنال،هراعلاو

اوفقووقيحيسملاعمدوهيلارماتدقللب،نيملسملاومالسالاىلإهلكءالعلالوحتو

،لئاسولاىتشبنيدلاكلذاومدهيىك-قحالتقولمهتوادعنينجرم-1دحاوافص

عدخناو،مالسالامساباهجبووتاولواحىتلاةلطابلاتالقتعملاوةمادهلااعدايملاتناَـكف

الهةيامحبىلاعتوهناحبسهللادهععلةليسولاهذهحلفتملاملو،هالهجلِاوجالسلااهل

املكبادحارفنيملسملا،ميقلانيدلاالهعاچاىوسمهماماناكام،ههفِـحونيدلا

مهلنوربديو،نيملسمللنوديكي،ةيداسفإزتارهوتاكلموووهوموسنمنوكلمي

.ءالمعلوبالخألاونييحيسملانممهعايبو،مهسفنأبتيمارملا

ةراقلاكلتىفمويلاانواقلنوكيسف،يدوهيلاداسفللىفارغجلاعللوعللاقبطو

لهجت،هلاريخلهف،اعيمجهلهجنىالا،لوههاملاعلاكلد،ايقيوفاىف،ءادوسلا

نمهلوتطقينيذلاهِالوهناكولوىتح،هيفرودباموهيفنهلهجت،هلازيمتوهصلاصخ

.(وپ)دمحمعاق

.ما٩٨،ا٢ااوملادا،٠،اها٢عيبامقردعلا،بيجااهبىفلاقملاانموس

-١.ه۔



هتدهشامامبرف،يرخأةراق،دهشتملامةيدوهيلاىسًاملانمايتلرفأتدهشدقل

اهرماىلعةبولطملاةراقلاكلتىفعضولانكل،دحانمامعدالو1دياتدجيملايو,وا

ةمعتىفاوحجتو،اهيلعىراصنلاودوهيلارماتايقيرفاىفهنأل،ابوروأنعاماهفلتخي

ىفىدوهيلامارجالاركنتسينمىتحاندجواكاذإف،كانهثدحياممهلكملاعلا

مونىفاطنيهيفىمالسالاملاعلاناكتلوىفاهرصانينمايقيرفاتدقفدقف،ايووأ

لمألاو،ةراقلاهذههيناعتامىلإانهتناو،موللاكلذنماقفأدقاننأهللدمحلاو،قيمع

اهتيامحواهلاغداوايقيرفاتاباغنعِدولللةيفاكوةطشنانتوحصنوكننأىفريبك

.يدوهيلاريمدتلاوبيرختلانم

نيملسملاددعديزيىتلاةشبحلاوهماقملاالهىفاهلضرعأىلاةيقيرفالاراطقألالوأو

مهمكح،ديدحلاورانلابىسالساليهلصألاىدوهيلاروطاربمالامهمكح،ا٦٠نعاهيف

.هميوجلاانمنيرخآلاتاكلتممولاوماوضارعأحييتستىتلاىدوهلادوملتلائدابمب

دسألثمةيدوهيلاهباقلابرختفيىذلا-ىسالساليهىدوهيلااهبماقىتلاحباذملاو

ىفنيملسملا،دونجدمحدقف،نادبألااهلرعشقتةشيحلاىفنيملسملادض-ادوهي

ىرقىدوهيلاكلذعاجاكدامك.اسواةنطلسىلوايارلنايقىرقىفوىفارقلاةعطاقم

.أديصحاهولعجواشايمك

ةيدوهيلاىعفألا)هباتكىفلتلاهللاديعذاتسألاالروصيفمسرجةيرقةحبذماما

ىحيسملاىسالساليهىدياىلعةيدوهيمئارجنماهيفعقوام(مالسالالقاعمىف

ءاسنلاوِخويشلااوعمجدإ-بئاتكلاىدياىلعالكشواربصىفتثدحامكامامت

،رانلاتلعشاونيانيلاحلافصمهيلعتبكسو،باشعألانمٍحاولىفلافطألاو

.دودخألاباعماوساولىدىدوهيلاةقيرطىلعاقرحاكربةتامسمخنمرثك1تامف

امملابانواةيووفسلوأةيدوقنعلبانقذعتقوكانهناكولوم١٩٤٧ماعالهثدح

.اهمادختساىفىسالساليهددرت

هلدحأاملهجت-كلذنمةقلىلعاناو--انكلوكلذنمرثكةشبحلاتدهشدقل

ولوةراقلاهذهىلإهجوتلاءانعانسفنأفلكنملاننأل،ملسملادلبلااذهىفدوهيلا

.انمالقاب

١ه٦



ىرخألاىهتدهشدقف،اهناكسنم٤٧٠ىلعاهيفنوملسملاديزيىتلاايرتيرأامأ

،ملسملاايرتيرابعشدضزيلكنالاعمىسالساليهاطاوتاسيحمهدسافمودوهيلادياكم

اوءاج،يسالساليهدهعىفةهياهملادوهيلانمتاجومةملسملاةلودلاهذهتدهشو

.الريخوهيضارأىلعاورطيسفدلبلاكلداولغتسيلمهيخاةيامحتحت

ةحبذمتعقوو،ةيدوهيلابانذاليقنمةمعدملاهوهلاططخايريجينتدهشدقو

.نيمركسعلاونييسايسلانيملسملاباطقأاهتيحضحارم١٩٦٦ماعىربك

نملكدهشذإ،ايرتيراواايريجيننمألاحنسحابلاغنسلاِالوداشتنكنملو

ىفىلومتملاىدوهيلالقعلااهكاحىتلاةيدوهيلاتارماؤملانمديدعلانيدلبلانيذه

مالسإلادضدوهيلاعمرمآتلاتداتعاىتلاةيحيسملاىديألااهتقيِـطو،لاغااذه

.نيملسملاو

نواعتلانمريشكلانععمسنامبرف،بتجىلعايقيرفابونجووغنوكلاعدو

ةيقيرفألاراطقألا،ذهىفةپرشتسملِاوةسرتملاةيرصنعلاعمىدوهيلا

زعوأذإ،نيسايريدواليعشواربصطمنىلعةبيهرةحبدهرابجنزتدهشدقلو

ءالؤهحِارو،نيملسملانمصلختلانيفدهبةحبذمبمايقلاداسفلاىفمهناوخإىلإدوهيلا

تاقرطلِاوعراوشلاىفمهنوحبديومهرجاتمونيملسملانكاسمىلعنوضقيبانذألا

ىفنيملسملالافطألاوخويشلاوءاسنلاوبابشلانمافلارشعةسمخىلاوحلتقىتح

رشنيِحارىذلا،ىماركدييعوهوةمنودلادوهيدحأداسفلاالههاروناِـكو،دحاوموي

.ةحبذملابماقنادعبدالبلاىفىدوهيلاداسفلاهجوا

اينازنتمساتحتاقيناجنتىلإرابجنزمضمهلب،كلذبىدوهيلاذوفنلافتكيملو

.دالبلا،ذهىلعةيدوهيلاةرطيسلاناعماو،نيملسملاىلعةضبقلاماكحال

انهتدرأاموماقملااذهلثمهيفكيالايقيرفأىفىدوهيلاداسفلانعثيدحلانإ

طاشنوىدوهيلاداسفلانماضعبانلفشكتةعپرسةطيسبةلثمأىهامناو،رصحلا

ىمعأملاعلاو،لمحتتتلازاموريثكلاتلمحتىتلاايقيرفاةراقىفنيدسفملاءالؤه

.نيديلالوتكم،نيندألامما،نينيعلا

٧.١
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ضرالااىمسفنودسفملا

(بب)

ىرخاو،بووحلابلماعتماوقاكاهف.ضرألاىفاهبنودسفيةليسودوهيلمدعيال

اومدهدقف،تارئاطلاوتابابدلاولبانقلابألودوىرقواندمدوهيلابرضامكو،ئدابملاب

..نولوئدابملاوراكفألابىرخأاوعاضاواعأ

نيلاقملاىفهتلوانتىذلاو،ايفوفأوايوواىترالاىفىدوهيلاداسفلاناكاذاو

نإف،بيذعتلاوليكنتلاوحبذلاولتقلاىفلثمتملاىركسعلارهظملادعلادق،نييلاملا

ىفقافرخآ1رهظمىركسعلارهظملاىلإةفاضالابذخهدقايسآةراقىفىدوهلاداسفلا

.ةمداهلائدابملابولساىنعاو،عفانملالباقوقدانبلاصاصرهنول

.هسملنوهشيعناننأل(ايسآارانىفةعقاولا)نيطسلفىفىدوهيلاداسفلااعيحناذإو

اضيأىهتزجعىتلاةراقلاكلتلودضعبىفداسفلاكلذهوجولانهضرعتساننإف

.دوهيلاداسفنماهئانبأواهثبرأةيامحنع

،ايكيتبأدبنلو

ةينامثعلاةِـلودلاةعسنوهوشياوحاروكارتألانيملسملاةحاسدوهيلالغتسا

ىفنيمدختسم،ملسملابابشلاداسفالاكانهوانهةينوساملالفاغا٤دوسيواهماكحو

تلمعو،نَالاىتحوهقلخذنمسيلبإاهيلإلصوتيملىتلالبسلاولئاسولاىتشكلذ

ضوقتتحارو،اهلمعىلارتلاوداحتالاوةاتفلاايكرتةيعمجلاثمانمةيدوهيلاتايعمجلا

.نيلسفملاءالؤهلاهباوبأتحتفىتلاةيكرتلاةلودلامئاعد

.ما٩٨اااا٢٨ىلوملاد٠،١اااا٢ه١٣٩منرددعلا،،ريوجلاايرجىفلاملاالهوس

-١٠٨-



فاعضالجأنمىلوألاةيملاعلابرحلاىف-قحاللاقمىف-دوهيلارودىرنسو

.ايكرتىفةيمالسإلاةلودلا

دوسو،ميدقةيمالسإلاةفالغاىفىدوهيلاداسفالاخيراتنأهيلإِةراشإلاردجتاممو

ىديىلعلتقدقغافلادمحمناطلسلاف،يداليملارشعسماغانرقلافصتنمىلإ

هتربدهدافحأوىنوناقلاناميلسناطلسلادالوالايشاو،اشاببوقعيىدوهيلاهييبط

.تابدوهيلاىدحإ

دوهياهنمةديدعبيلاساةيمالسإلاةفالغاداسفإليبسىفدوهيلامدختسادقل

ىدوهيلاطاشنلاجموكمكو،اهريغوةيبرعلاةيموقلاةوعدوةيرسلاتايعمجلاوةمنودلا

نلعاوةيمالسإلاةفالغاضيوقتهلمقىتحدوهيلانمددعبناعتساىذلاكروخب

.اهناكمةيناملعلا

،ناتسكابودوهيلا

دونهلاحار،دهلاىفنيدهطضملانيملسملاتاتشعمجتلناتسقبتماقامدنع

،ةكدانهلاودوهيلاوزيلجنالاِنواعتو،اهمايقذماهبوضلِنوعسيواهمايقىفِنوكَـكشي

ةكدانهلللهساممةيبرغوةيقرشنيتلودىلإناتسقبمسقينأىلالثلاالهعاطتساو

ريمشكةلكشمتناكمل،دابارديحةرامإلثمةيمالسإلاتارامإلانمديدعلاعالتبا

ريمشكىلعءاليسالانمةكداهلانَـكموىدوهيلافيلكدِاواهيفببستىتلاوةملسملا

.اهناَـكمعومجمنم/٧٧نعاهيفنيملسملاددعدهيىتلا

،ملاعلاليلضتةكدانهلالواحامهمةيوقوةمئاقدوهيلاعمسودنهلاتالصو

تالصلاهذهمايققدصتبثتِعلاقولاف

،نيصلاودوهيلا

برغلاواقرشلاملسيمل،دوهيلاداسفنمرفصاوادوساماضيبابعشملسيمل

.دوهيلارانبتنوكادقنيصلاىتح،مهداسفنم

.-١٠٩



ىداعملاطاشنلالجسيخيراتلاف،نيصلاِنوؤشىفدوهيلالخدتىفكشيدحاالو

ىنويهصلارِـسرملاباقعأىفنيصلاىفنوسامونويسلاهبماقىذلاوةيكلملل

.ةپرويطاريماللةيداعملاةيرسلاتايعمجلادايدزاو(م١٨٩٧)

ىفةروثلاعوقودعبهنأنيصلاىفدوهيلارودنعناخليلداوجديسلاانلرك.او

ىتلانابايلادضاهلاضنىفاهودالوةينيصلاةيعويشلاقرفلاميظنتبدوهيلاماقايسور

.ةيسورلاةيرصيقلاىلعءاضقللاهعماوفلاحتنأدعبدوهيلااهنعىلخت

ىذلاو،نابايلانممهماقتناو،ةيناثلاةيملاعلاِبرحلاىفىدوهيلارودلاانهىسننالو

ةيرذلاةلينقلابنابايلاةبقاعمىلإةيَـكيمألاةدحتملاتايالولاعفدىفلثمت

،قارعلاىفدوهيلا

قيقحتلةيعويشلالالغتسابدوهيلاماقدقو،ةينويهصللركبلاتنبلاىهةيعويشلا

ةيعويشلابتيلتباىتلاملاعلانادلبعيمجىفامناوبسحفقارعلاىفسيل،مهضارغأ

كانهف،اهءِارونويعويشلاناكنادمةدعدهشدققارعلانأفرعننامهملانمو

ىعويشلابزحلانأمولعمو،رارحألاطابضلاةرزجموكوكركةحبذمولصوملاةحبذم

ىعويشلابزحلاتايصخشزربانمناكو،يليئارسإلاىعويشلابزحلاعبتيىقارعلا

.تربلجولاينادميحانمنايدوهيلاىقارعلا

بزحلاىفهناوخاللاومألاوتادعملالسريىليتارسالاىعريشلابزحلاناكامك

.كوكركولصوملارِزاجمىفدوهيلانمديدعلاكرتشادقو،يقارعلاىعويشلا

اْنارياودوهيلا

هشاعامف،هبريهشتلانعىنغ-رضاحلاوىضاملاىف-ناريإىفدوهيلاوودو

ةينويهصلاودوهيلادوهجلةعناي١رامثالإسيل،رضاحلاىفهيناعتامو،ىضاملاىفناريإ



rدعبنهناالام

،بيرختلاوريمدتلاوأبرحلابءاوس،دوهيلاداسفانمتملسةلودواايعهدجاال

رهاظمضعبلةزجومجذامنالإسيل،ةيلاتتمتالاقمثاللىدمىلعهلتيمرعامو

فوفرىلععفوتلعبطتملىتلابتكلاةعجارمهيلعفديزملادارانمو،يدوهيلادافلا

ناشحافلااطغانملهنو،هقفولمعنوهيعنواهيفامارقنلتعضوامناو،اهناكم

.هعمسنوأهالقنامعالوقعقلغنواانافآمصنواانبيعأىعس

تبايركذداريالبارطضاورعذنمهلهشلحاامعزپزعلائراقللولععامالساىفو

.ةيرشبلااهلتيمرعتىعلاةميلألاحبللل

هاديلباولاقامباونعلومهيلياتلغةلولغمهللاديدوهيلاتلالاواهىلاعتلاق

1رفكوانايفطكبرنمكيلإلتأاممهماريثكندييلوءاشيفيكلوفبيناتطوسيم

هللااهافطابرحللاراناودقوااملكةمايقلاِمويىلإءاتسيلواوالعلامهياييقلاو

.،نيدسفملابحيالهللاوابافضرألاىفنوعسيو

-١١١-





دوهيلاحباذميم

ضعبمل،بورحلاىفدوهيلاو»دتلواهتبسلاباحصانمةيضاملاتالاقملاىف

ىتلاةيخيراتلاقنالولالونععيب1دشرعسمثاللاملاعلاتِاراقىفىدوهيلاداسفإلاوهاظم

مولاالاذامل:ةيبرغودبتدقاركفىلإكلذىعفددنو،اهرشنببتكلاضعبتماق

؟َنالاىتحومهناشنذنمدوهيلاحباذمءاصحاب

درسبادبانا-ذيفنتلازيحىلإهركفلاهلهتلخدنادعب-شمووفملانمناكو

نكلو،نرقلاالهىفحباذملارخآىحوةايحلاحرسمىلعمهروهظدتمدوهيلاِحباط

ىفىديتحتنوكتالدقنلاالووعجارمىلإةجاحباميدقدوهيلاحبالمرصحنأتيأر

ملحباذمكانهعبطلابو،ةثيدحلامهحبالمىصحأنابتينتكاكلذل،ةرعفلاهله

نالواحامو،اهلكالمهحبالمسعبوهانههيصحاامناىا،اهرصحنمنكمتا

اهبماقةحبذمنيبقرفانلامك،اهاياعنمددعواهناكموةحبذملكمساىلريهأ

مهنمريندتوطيطخعيدوهيلاباندااهبماقةحهلموأ،نيمايريدلنممهسفنابدوهيلا

.اليتاشواريصةعهلمللم

اثيدحلارصعلاىفتبسلاباحصأحباذمىععباعراقلاىزيزعكيلاو

لتقنيبالجر٧٨ىلاوحاهاياحضددعناكوةشبحلاىفىقارقلاةعطاقمةحهلم-١

.ةيعارزلانيملسملاىضارانمراكهفلا٢داصمتلو،حپوجو

.اهلمكابىرقتديأاهيفوم١٩٤٢ماعةشبحلاىفايِاولشافةحبذم-٢

.ةأرماوالجرنوناملاهيفلتقوةنيحلاىفاهايمكةحبذم-٣

ةنامسمخدوهع٩بانذادحااهفوم١٩٤٧ماعةشبحلاىفمسرجةيوقةحبذم-٤

.ةملسموملم

.م١٩٨اا٢اا١ىتااوملاد١اt٠اهاا٠عيرامب،١ه٣مقردعلا،هيخاالهجىفلامللالهرس

-١١٣۔



اهيفشطبلاوكتفلالامعأِترمتسادقوما٩٤٧ماعةشبحلاىفررقةحبذم-ه

.ةلماكووهشةعيم

حارو،ةيلاوتممايأةعبرأاهيفلتقلالامعاتبرسسادقوةليحلاىفىوادةحهلم-٦

.لافطألاوءاسلاوخويشلاونابشلاتالماهتيعنم

رشعةسمخنمرثكاهتيحضحِارو،م١٩٦٤ماعدوهيلااهذفندقورايجنرةحبذم-٧

.خويشولافطأوءاسنمهينمملسمفلا

ةأرماوالِـجر٢٥٤اهتيحضحارو،م١٩٤٨٨نيطسلفىفنيسايريدةحبذم-٨

.ريماشونجسبفارشإتحتاياحضلابلثمدقو،الفطو

نوراشةدايقب١٠١مقرةيليئارسإلاةقرفلااهنلفن،ةيبرغلاةفصلاىفةيبقةحبذم-٩

٧هاهيفحرجو،لافطألاوءاسلانم٦٦اهتيعتمحارو،م١٩ه٣ا١٠ا١٤ىف

.ةلزنم٤هاضيااهفرمدو

.اصخش٢٧هاهتيحضحارو،م١٩ه٦ماعةزغعاطقىفسنويناخةحهلم-١٠

.اصخش٤٧اهيفلتقو،م١٩ه٦ا١٠ا٢٩يفةلحملانيطسلفبمساقرفكةحبذم-١١

اهتيحضحارو،م١٩٧٦ماعسطسغاt١،١٣ىمويتعقو،رتعزلالتةحهلم-١٢

.ءايربألانم٢٠٠٠

حِارو،م١٩٨٢ةتسربمتبسىفتعقو،ينانبللابوجلاىفاليتاشواربصةحبذم-١٣

.لافطاوءاسنوعويشمهينم١ه٠٠ىلاوحاهتيحض

ناريطلافصقلتنعرعترصمىفلافطاةِـسردمىهووقيلارحبةحهلم-١ه

.ءايربألالافطألااههيعنمحاروىلينارمالا

،ةيليئارسالاتاوقلاهتفصفدلوووممعناصمدحا،لبِـعزىبأعصمةحبذم-١ه

.لامعلانمتائماهتيحضِحارو

ةروثلاثادحأنابإ،م١٧٨٣ماعاسنرفىفنولوطونويلىتيدمةحبذم-١٦

.فويسلابمهحبدمقنوعسِـتوةعبرأاهيحضحارو،ةعنطصملاةيسنرفلا
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.قزريىحةنيدملاىفقبيملو،اسنرفىف،ناوشةتيدمةحبذم-١٧

.ايسنرفاههِـجونوعستاهيفمدعأو،اسنرفبهياةحبذم-١٨

ىدوهيلاىدلىلعمهلارغإمفىسلرففالآةتساهتيحضحارو،تنانةحبذم-١٩

.ريلراك

نممأرشلانمهاوسءايحألالكاهتيحسمحارو،ةيسنرفلاىوفاسةبيدمةحبذم-٢٠

.ةنيدملابتناكىتلاتاناويحلا

ىفلافطألاوءاسنلاقرحمتاهيفو،نيتيسنرفلاسياوىانروعلومىتبيدمةحبذم-٢١

.يماىدوهيلاديىلعةيدملانارفأ

.دحاومويىفىسلرفليتقفلااهتيحضحِارو،سيابةحبذم-٢٢

نرقلاةياهلىفةيسنرفلااوشلاماياتعقو٢٢ىلإ١٦نمحباذملا،ةظحالم)

.ا:يداليملارشعنماثلا

حارو،م١٩١٩ماعدوهلانمهعايتأونوكالباهبماقىتلاةديدعلارغاحباذم-٢٣

هذهىفويدعلئاسوتمدختسادلو،ءاسنلاونيحالفلاولامعلافالآاهتيحض

عالتقاونهلوطبرقپوءاسنلاضارعاىلعءادعالاوصاصرلابلتقلااهنمحباذملا

.نويعلا

قنشلدقعلاعاونأىتشبيرجتبرهتشادقو،اميارغاىفروېيتىدوهيلاحباذم-٢٤

.هاياحض

نمتاينيعيرألالئاواىفايناِـمورىفةيدوهيلاهتقيشعولوراككلملاحباذم-٢ه

.نيرشعلانرقلا

ملو،ةيربلابوعشلا،اجنمهعايكأودوهيلااهبمانىتلاةيعامجلاجباذملاسععبكلت

ىتحوأناصخشوأصخشاهتيحضحارىتلاةيمارجالاتالاحلاماقملاانهىفلوال

.ىدوهيلامارجالاابتنروقامالإةيههذهف،صاخشاةرشع

-١١ه



،اهيلإترشأىتلاحباذملانعهاپربألاباكتفلقتالةيداصنالاوةيقالخألاِحباذملاو

.حباذمنمهتركذامانيفكينَـكلو

ةعشبلا(اضقلاضعبتلوانتدقعياسأةسمخىدمىلعذإ،زيزعلائراقللرذتعا

نايثغلابرعشأتنكامابلاغىبلأهدحوهللاملعينكلو،اعمنبريثكللنفورتالدقىتلا

كيلإتلقنومئارجلاليصاللىلعتعلطاىنناوةصاخ،روطسلاهذهضعببسكانأو

ىرخأةرمةرذعمف،طقفةجينلا
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بورحلاراجت

عيمجءارونمفقلدوهيلانحن):ىنامورلاىدوهيلاجافارسكَراملىقي

.«ملاعلاىلعانترطيمقيقعلتماقىلوألابرحلاناو،مكبورح

نأو،اهنمامفرطديفتسيلمتلِبورحلانأنمقلاوىننإ):ِدروفىرلهلوقيو

اهنوهجويىتلاةياعدلابِبورحلاِنوادي،ِنويملاعلادوهيلامهاملاددافتساىذلافرطلا

كلتءِارونمِنوريوةريخذلاوحالسلابنورمجاتيبرحلاليقو،رخآلادضدلبنم

دعبو،نيراحتملانيفرطللاهنومدقيىتلاضورقلانمِنورياهسفنبرحلا،الاو،،راجلا

،دالبلاىفةورثلارداصمعيمجىلعمهيديأنوعضيبرحلا

امف،مهتايحةليطلاونملااذهىلعِاورمتساو،مهخيراتدوهيلاأدبقلطملااذهنم

لعفلابمهف،اهيفةيوقديدوهيللوالإاهنالايوةيناسنإلاتقاذو،ملاعلااهدهشبرحنم

كهنتبورحلاهذهنأىفكيفةيدامةدئافلانكتملناو،برحلكنمِنوديفحملا

.دوهيلاهاوفأىفةفناسةمقلهلعجتلملاعلا

لالخملاعلااهدهشىتلاِبورحلاضعبىف،دوهيلاراودأضعبانهضرعتسنلو

بورحراجتدوهيلانأبةيضاقلاةلوقملاقدصيلعنهربتل،انخيراتنمةريخألاةبقحلا

هذهبابساةساردىفقمعتملِاو،ىلوألاةيملاعلابرحلاىفدوهيلارودبادجدلو

.لودلاهذهءامعزنيباهمايقلوعدياميسدجيالامدنعشهدنيسِبورحلا

نأنومعزيءافلحلاف،ماوعاببرحلانمزلةقباساياضقاهنأل،ةيهاوةنلعملابابسألاف

ايناطيربنأنومعزيفناملألااما،ملاعلاىلعارطيسلالجأنمبرحلاتلخدايناملا

ىلإتعسمل،فالحألاةماقإىلاتدمعفايعاصوابواجتايناملأراصحىلإفدهتتناك

.اهفدمقيقحتلبرحلا

م١٩٨٣/١٢ا٢٤قفاوملاد١٤٠٤ا٣/٢٠خيراتب٤١٠٤مقردلعل،ةريزجلاالهجىفلاقملاالهرشن
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نأوةصاخلوقعمىداصتقاواىموقرربمىأنذإىلوألاةيملاعلابرحللنكيمل

اهعملمتحتالةليسةيلخادفورظبرمتتناكِبرحلاهذهتضاخىتلالودلامظعم

.ِبرحلاتاليو

،ِبرعلاىفةيسكدولرألاةسينكلاريمدتىلإِبرحلاهذهءارونمدوهيلاىعسدقل

ىلعنيطسلفىفىدوهيلانطولاةماقإلfديهمتةينامثعلاةفالغاوةيسورلاةيرصيقلاو

ىافعضل،رواغاكلتىفاهرفاظاةينويهصلابشنتنأدعبىوقلاهدهضاقنأ

اذإةقيقحلاهذهقدصالدِـكويعقاولالعلو،قوشلاىلإمداقلاىنويهصلاوايتللةمواقم

(١٩١٨-١٩١٤)ايناطيرباهتضاخىتلابرحلاةرفءالاءاجدقروفلبدعونأاكردا

.ةيدوهيلاةرطيسللةسيرفايناطيربعوقوةجيتنو

نعكيهان،برحلاهذهءارجنمدوهيلااهيلإلصوتةجيتنمهأناكروفلبدعو

.راكتحالاوحالسلاعيوِصررقلانمةلتاطلاةيداملابساكملا

اهولعشممعزدقف،ةعنقمريغاضياىهفةيناثلاةيملاعلابرحللةنلعملابابسألااما

ةاواسملاولدعلالجأنماهناو،بوعشلاقوقحنععافدللومالسلاقيقسلبرحاهنأ

.اهريغوةيطارقميدلاو

٢يًـحلادعبمعازملاهذهتققحتلهف

رلتهنمدوهيلاماقتناوهةينالاةيملاعلابرحلاءِارونماكلاسيرلافدهلانإ

م١٩٣٣ماعمكحلارلتهىلوتذنمدوهيللاهءادعةحارصتنلعأىتلاةپرانلاو

ىفدجنل،برحلا،دهتقواچماوايناطيربِخيراتىلعارظنىقلننأىفكو

بسنووذوأدوهيامإمهلكراشتسمورپزونيبءافعاةيناملىلاوحةيناطيربلاةموكحلا

.دوهيلعوضخووذوا،يدوهي

ةسمخىلاوحاهمَـكحيناَـكف-تلقزورذعقواهسينوناكو-ةدعملاتايالولااما

سريغوكلاىفءاضعألاتارشعكلذىلإفضاو،راشتسموريونيبَايدوهيرشع

.نييفعملاوةاضقلاوتاظفاغاماكحو

١١٨.



:ىلاتلاكاهدينيِـبرحلارئاسخضعبىلإانرظناذاو

،برحلافيلاكترالودنويلمفلا٣ه٠ددعتملاتايالولاترسخ:ىلوألاببرحلا-

ىلتقلااما،ءافلحللتادعموةيلامتادعاسمرِالودنويلمفالآ١٠٤ىلإةفاضإلاب

.نيدوقفملاوىحرجلانمنفالّالاتائموليق٣٣٠،٢٥٦مهددعغلبدقف

ىلاوحنيركسعلاونييندملانمطقفىلتقلانمةماعلارلاسغاتناك:ةيناثلابرحلا-

.قوعمِنويلم،٣٠ىلإةفاضإلاب،انويلم٧٨

دوهيلامهنإ،ةحضاوةباجالاا؟اهئارونمدافتسانمو؟رلاسحلاهذهلمحتنمف

.عبطلاب

ريشانأىفكيو،ليوطملاعلاِبورحلكىفمهطروتودوهيلارودنعثيدحلاو

.نوملسملااهرانبىوكاىتلاو،ِبورحلاهذهضعبىلإاعيرس

ملسملااهبعشىلعىِـك,دنهلاناودعلاوةملسملاريمشكةلَـكشمءارودوهيلاناكدقف

.ةديطودوهيلابكودهلاتاقالعو،م١٩٤٧ماعذنم

،ِبرغلادض٦٧،٧٣،١٩٨٢،ه٤٨،٦بورحىفاسيلرافرطدوهيلاناكو

.ِبورحلاهذهنمبرحلكىفلوألاديفتسملاىهليئارسإتناكو

ىنوساملاىديىلعِىووسلاةلويدَـكسإلاءاوللالتحاىفالعف1رصنعدوهيلاناكو

.كروتاتالامكةيغاطلا

نأدعبنيينانويللاهحنموةينامثعلاةلودلانمصربقعازتناءارودوهيلاناكَو

.يليلارودىدوهيلااهتموكحسيئردهعىفايناطيرباهيلعتلوتسا

ةسلابأمهسأدقف،مهلورحومهعادخومهركمنمةملاسايقيرفأدوهيلاكرتيملو

.ايقيرفاىفتثدحىتلازاجلاوِبورحلانمريكىفدوهيلا

نيملسملادضةدابإتالمحداق-بسنلاىدوهيلا-ىسالساليهروطاربمالااف

ماعاسوأةعبذمو،م١٩٤٢ماعايارلنايقةحبذمو،يفارقلاةعطاقمةحبذماهرهشا

.اهريغوم١٩امل٧ماعنرهةحهلمو،مسرجةحبذمو،م١٩٤ه

و١٩



اهيفاولاعو،لينارسإدوهيلةملسملاايريتراعاضخانمىسالساليهنكتامك

نمه٧٠نمرثكامهددععلايلانيملسملااهناكسباولكلو،اهناريخاوركتحاو،1داسف

.ناكسلاعومجم

اذهركذنعقيضيانهماقملالعلو،ريهشورييكفةيلهألابورحلاىفدوهيلاوودامأ

اهتدهشىتلابورحلارطخاىفرفاسىدوهيطروتنمهلانضرعامايفكيو،رودلا

عفد،نييالبلاتاعماهرئاسختناكو،نييالملاتاعماهاياحضناكىلاو،ةيناسنإلا

.ءايقهألااهراملىجوءايربألااهمل

ا؟بورحواكموقلاءالؤهنأىفكنكلذدعبلهف

-



هيمحيبرتيبلل

هدوشحدشحامدنعىشبحلاةهربأل)هللالوسردج،بلطملاديعاهلاقةملك

.ليفلاماعبفورعملاماعلاىفةمركملاةكمىفهللاتيبمدهل

دقو،هيمحيابرمارحلاتيملاالهلنابّيلعفنيقينعاهلاقدقبلطملاديعنأودبيو

(تاعامجىأ)ليبابااريطهلايفأوهدونجوةهرباىلعهللاثعبذإ،لعفلابكلذكناك

منهجنمةراجحلاهذهنإلفو،(رجحتمنيطىأ)ليجسنمةواجحبمهيمرتتلخا

ةهرباموقىفىشفتذإ،ضارمألاتاپاكمىهليابألاريطلانإليفامك،اهماباوقل

نعاوكلهناىلإطقاستيورلاهبمهمحلناكف،اهعوقوودبيةجردبىرسجلاضرم

.مهرخآ

ثادحابانووملاهالوك١امناو،لوقلاةلفاننمسيلماقملاالهىفةهربأةثداحركدو

دجسملاهنإ،نيمرحلاثلاثونيتليقلاىلوأوه،هللاتويبنمتيپودجسمبقلعم

.يصقألا

ماعسطسغا٢١ىفىصقألادجسملاقرحءاشيحلاةنياهصلادحالواحدقف

دحألعشانأدعبهتيبىمحو،ملسهللانكلو،دوهيلانمىمِـسوطيطخعبم١٩٦٩

.دجسملاىفناريندوهيلا

،ةلتغاىخارألاىفدجاسملانمهريغعم،يصق9دجسملاضرعتيو،مايألاوهو

ىفو،اهيلعلكيهلاةماقاوةميركلادجاسملاهذهةلازإلماىلعملهوقرحتالواه

اهتاذبىهسرامتباهراللاهضرعتةينوْـيهصلاوةيدوهيلارباعلاهيفىعدتىذلاتقولا

هاجتو،ماههجوبنوعطملاوةيمالسإلاتامدقملاهاجتهلاكشأوِهوسمىنبباهرالا

.صوصخلاهِـجوىلعىصقألادجسملا

.م١٩٨،ا٢ا٢هنيلاوملاهه١اها٢،عيراwمقردنه،ةريزجلاالهجىفلاقملاالهرهن

-١٢١-



نسس٠٠س

دجسملاىلعءادععاةلواحملكىفةيلبارسإلاتاطلسلارثعتالأبيجعلانمو

ءايوبألانمتارشعىلعهيفضبقتىذلاتقولاىف،ثداحلاىكترمىلعىمقألا

.دحاوىدوهيىلعةراجحنمةعطقءاقلإدرفبرعلا

تايرفحلمشي،يصقألادجسملاريمدتلفدهيىلويهصىباهرإلسلسمكانه

ةيلمعةرشععفنآلاىتحتفتشكادقو.ينبملافسنللبانقو،ناردجلاعدصتتل

.يليارسالاشيجلانزاخمنمتذخألباقوتارجفتماهيفتعنمو

عستتلمشواَرخؤمتفشتكاىتلاكلتىهىدوهيلاباهرإلاتايلمعثدحأو

ىفمدختسملاعونلانمىهو،يصقألادجسملاراوجبةعوضومتناكةيوديةلبقةرشع

ت،ن،ت،تِاراصتخابةفورعملاةيدوهيلاةييدلاةيباهرإلاةمظنملاىلوىليلِارس١ااشيجلا

.رابكُـلاليلارسإتاماخاحاهمعزتيىتلاو،باهرإلادضباهرا

شيجللةعبانةيركسعةرايسنولقعسياوناكةاجلانأىلوألاقيقحتلانمحضتاو

.نيربدماولوثيحدجسملاسراحمهفشتكادقو،يليلارسإلا

اولعفامكنونجلاولبغابمهيىتحصخشاهبماقةيدرفةلسمتسيلنذإةلسملا

ةرايسلِاو،يليئارسإلاشيجلالباقلبانقلا،م١٩٦٩ماعىصقألادجملاقرحأنمعم

.هنيعبصخشلىلعاهتعبتءاقلإنكميالةيمِـسرىلالابهرماؤملاف،هِـترايس

الإ،مئارجلاهذهباهلةقالعىأىفنةيليئارسالاةموَـكحلاتالواحمنممغرلاىلعو

مدعةجحبنييباهرالاعمانلعاهؤطاوترهظيامدنعهلكملاعلامامأاهسفنحتفتاهنأ

.كلوهباشامو،مهلوجوا،مهيوهنعفشكلا

هذهىفنيعلاضلاملعتةموكحلاناةيليئارسإلاةضراعملاوضعدهشىسويدكادقل

ىدوهيلاملحلاذيفنتلةدعلادعتتتابةموَـكحلانألكلذدكويعقاولانأامك،لامعألا

.بيك)هللالوسرىرسمناكمموعزملالكيهلاةماقإب

دجسملامدهلمهططخنعةحارصوالعِنوثدحتيسدقلاةنيدمنينطاقلادوهيلانإ

دوهيلاتاماخاحلةيضقلاتكرت،هرماؤملابةموَـكحلامهتتالىحو،هناكملكيهلاةماقإو

ا



ةدحتملاتايالولاىفدوهيلاونييحيسملانمتاِـعرېتلانوعمجينَالامهو،نيفرطتملا

ىكيرمأىنويهمىحيسماهمعزتيىلاتاِـسرملاىدحإقپرطنعططغااذهذيفنتل

.ورنومزلرافىعدي

ىشبحلاةهربأءاجاميدقف.تايصخشلاتفلتخانإوهسفنديعيلخيراتلانإاقح

اناهكماخاحلاونجيبوريماشىتايمويلاو،ةسينكاهناكمميقيوةبعكلامدهيلىنارصنلا

..يصقألادجسملااومدهيلدوهيلاو

لبانقرجفنتالأىلعوداقل،ابراهرقيوربديةهربأليفلعجىذلاىلاعتهللانا

.رهاطلاهتيناردجطقستالأودوهيلا

نمهريرحتوىصقْالادجسملاهامحنآلاعيطتسنالاكاذإف،نوملسملانحلامأ

ماخاحلاونروجومولشماخاحلاسندنمةيمالسإلاتاسدقملاذاقناو،دوهيلانلارب

ناميإنعبلطملادبعةلوقملوقننأنملقأالل،اناهكماخاحلاورجلفيل

.هسيمحيبوتسسييلل:نييقپوقدصو





ةاروتلاىفدوهيلاتافصسم

،يليئارسإ،يسايسبزحريك1ثلاثلميِـعوو،لمألاىبرعمايدفوعفمويماخاحلا

،هعاينانيبىسايسوىحوونووتافةيصخشنذإوهف.ينيدلاىتيميلاساهبزحوهو

.هلوحنوعمتفاهدعيامسَـكعتهءارآناكشالو

ءاراَـبم٢٠٠٠ا٨ا٥تبسلامويهتظعومىفانيلعايدفوعماخاحلاجرخدقلو

ماليالدقايدفوعماخاحلاناكالو،ايناثبرعلاىلإو،الوأهتسلجىتيلةهجوم«ةيماسال»

.نيرخآلانعهلوقياميفللاستلحمِنوكي-كشالب-هنإف،هموقىلإههِـجويامىلع

قلخدقهنأىلعمدان«برلا»نأو،نيباعلامهناببرعللهفصووهانهايحيامو

.لعاسإءانبابرعلا

نمهيفامعلخيحارو،سدقملاهباعكوهناروتىسندقايدفومماخاحلانأودبيو

تفلاهلادوأانهو،ىرخألامألاوبرعلاىلع،،راتخاهبعش»اهببرلافصوتافص

.ليلارماىنبهبعشلههلاوهبوفصوىلإايدفوعهايكا

.امهفيالىيعشفرعيالفلينارماامأ،هباحمفلعمرامحلاو،هيناقننريبروثلاه

ايعشإرفم)

.ريمحلاوناريبلانمةيتومللالبارس1وف

ىعفأضيباوسلف،املإاودِـلووبعتياودلووبعتي(ليئارسإونب)اولهحدق»

رفس)،يعفاجرخترسكتىتلاو،توميمهضينملكالا،توبكنعلاطويخاويسنو

.(ايعشإ

.بكعوىعافأنويلفارسالاف

.م٢١٠اهررماقلا،ةيبرعقافآةلپرچىفلاقملاالهرطل

ا٢ه-



٠تس

فختال،مهمالكنمو(لينارسإىنبنم)فختالف(لايقزح)مدآنباايتنأاماو

.(٦ا٢لايلزحرفس)،براقعلانيبنكاستنأو،كيدلهالسوسهفمهنأل

.ليخنلاكوشنوهءالسلاوسميرفلاو

.(٥ا١٣لافزحوفم)،برغاىفبلاعثلاكاوراصليلارس1ايكواينأه

ا؟موقلارتامنوكياذامف،بلاعلهايقلألاءايبنألاناكاذو

وشباىلإاودسمهنأل،هيفةرمالءانإكمألانيباوراصنآلا،ليبارساعطبادقو

(٩-٨/٨عهوهرفس)،هسفنبنيعمىشحورامحللم

:رقبلاىلإريمحلانمو

.(١٦ا٤عشوهرفس)،ةعماجةرقبكليلارمإحمجدقهنإ»

ميدقلااهخيراتلالخةيليلارسالاةيصعشلاةقيقحىكعيفصوعلبألعلو

وهصنو٣-١ا١٩لايفزحرفمىفءاجامثيدحلاو

نيبتضموويل؟كمأيهام:لقوليئارسإهاِـسورىلع،الرمعفرافتنااما»

ىمارتفاملعتواليشفراصفاهلارجنمادحاوتبر.لايهألانيباهءارجتبوودوسألا

،سايلالكا.ةهفلا

نإلقتملىتلاكل)وتىفتءاجامك،كِـموقوكلافصربكألاماخاحلاةفاينايهله

.نيباعلبرعلا

ا؟كلقاروتقسلصنما؟كلدصللهف

-



عبارلالصفلا
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نوي)وجىلبديفاد

م١٩٧٣ماعتاموم١٨٨٦ماعادعلوبىفدلو،يلياوس١ااودعللءارووسبولوا

ميلعتلةيعمجلواسسؤيهلعجاممهدلاوىديىلعريغصثدحوهوةينويهصلابرعت

.ريفصىتفوهوةيربعلاةغللاوةينويهصلا

نيينويهمنيرمتوملواىفكلراهثيحاماعرشعةيناملهرمعووسراوىلإلقتنا

ةعارزلابلغشاثيح،م١٩٠٦ماعنيطسلفىلإ1رجاهماهدعيلقتنا،وسراوىفادقع

.افكتحاچوابامرفكىفءانبلاو

لمعيلليلجلاىلإاهدعبداعو،م١٩٠٨ةنسدحاوماعةدملىسورلاشيجلابقحتلا

.نمألالاحمىف

ماعاهنمدرطثيحنيطسلفىلإداعمل،اطشنوكىفنوناقلانويوجنبسرد

ىلإبنذمل،ةيناملعلاةلودلادنمرماتةمسةينويهصةمظنمىفهكارعقال،م١٩١ه

.ينويهصلاسرهوكلاليكشتىفكرعشاوكرويوين

ِتوردتسهللماعلاريتركسلابصنمىلوتامك،ةپربعلابتاكلابنويوجنبقحتلا

نلنمناكو،ةيلامعلاةكرحلاديحوتلجأنملمعدلو،(ما٩٣ه-١٩وا١)

جزمةجهلأشنىذلاوم١٩٣٠ماع(لفارمإضرألمعبزح)ىابامبزحىسوم

.ئشانلالماعلاولمعلاداحتا

ةيذيفنتلاةنجللاىفوضعوهف،ينويهصلاطاشتلايةلفاحنوي,وجنبديفادةايحو

عمجذاختاىفكوتشا،دعباميفاهلاسيترراصىتلاةيدوهيلاةلاكولاو،ةينويهصلا

ىلااعدو،يناطيربلاىعيبألاباكلاىنمراع.ةمساحلاةمهملاةينويهصلاتارارقلا

هسسسسسس

م١٩٨٣/٢/هقلوملاد١٤٠٣٢٢عهياعب٣٧٩١ملوالعلا،{رهجلاهلوجىفلاقملاالهولل

-



امك،اهدادعاوةيليئارسإلاتاوقلابيردتلططخو،برعلاةهجاوملىركسعلادادعتسالا

.يليلارسإلاىركسعلالَـكيهللةسيئرلاطوطحلاعمو

،ِىربكلاليئارسإةلودىلإعلطتيىنويهصوهو،ليئِارسإدودحةيسايسلاهوارآتددح

عمجوةيليلارس١ةموكحلواةسائرىلوتكلذلىربكةمهاسمليئارسإمايقىفمهسأو

ماعبرحللريزوكداعوم١٩٥٣ماعاهكرتملم١٩٤٨ماعِبرحلاريزوبصنماهعم

م١٩ه٦ماعسيوسلابرحسأرىلعناكو،ءارزوللسيلركمل،م١٩٥٥

ةيِـجراخلاةنجلوتسينكلاملعنودةنوميدىفىوونلالعافملاةماقإبنوي١وجنبرداب

أنمألال

م١٩٦٤ماعةموكحلاةسائرنملاقتسا

ةردقهيدلىنعينمألاف،ةعساواداعبأىليلارس١اانمألاموهفملِنويلوجنبىطعادقل

ةرجهلاوميلعتلا:نمألاتحتِجردنيكلذل،يهاهباوقباهسفننععافدلاىلعليئارسإ

ةسايسلاوةعانصلاوناطيتسالاو

ةرورضىلإراشأوهلّلحالاعازنىلينارسالاىبرعلاعازنلاىفِنويوجنبىرپو

ضرفلىرصمميعزعمضوافلابنوي)وجنبأبنتدقو..برعلاءامعزعمضوافتلا

.يبرعلاملاعلاىلععازنلالح

نأهيلعنأو،يليلارسالانمألاقيقحتلىلوألاهادألاوه،رظنىفىليلارسالاشيجلاو

دخاهبورحىفلعفلابليئارسإهتلعفاماذهو.ودعلاضراىلإلاتقلاةحاسامئادلقي

راصتنالانأقالطإلاىلعنوبووجنبدقتعيملكلذعمو.نانبلوزغىتحِبرعلا

ليئارسإرمدينأىلعرداقىبرعلاملاعلانأل،ليئارسإلنمألاققحينأنكميىركسعلا

مزهامهم

نماو،فكىلعملاعلاىفلثملالكتعضوولاةروهشملانويوجنبلِاوقانمو

انلحِـصويلٍفاكاذدحىفاذهو،ليئارسإنمأترخال،يرخأفكىلعليئارسإ

.نونروجنبةيصخشةيجولويديا

وم.



:لوقيامدنعِنروجنبصخشىفاهتورذىلإةينويهصلاةسرطغلالصتو

هلحلاصوهامملاعللددحنلب،انلحلاموهامانسفنألددحندوهيرشعماننإ»

.،كلذىفقحلاانلنألحلاصريغوهامو

تسيلانهةلسملاو،نجيبمحاتمقطنمنع1ريكفلتخيالِنوپ,وجنبقطنمو

امهنملكدمتسيىتلاةيركفلالمألاىفداحتاىهامردقب،تايصخشلاىفاهباشت

،نِوراشوىكسنتوباجونجييونويوجنبالتبهيا.نأبجعالف،هگهاجتاوهءارآ

اذهنماوبرشدقمهلك،ةينويهصلاْةهتىهدادحاوةيرتىفاوعرعرتدقمهلكف

نيبقافتالاهجوأهللانذإبدعباميفىرنسو،هنارشحوهتايليفطىلعاوشاعوعقنتسملا

.تبسلاباحصاوءالؤه

ومتو





نوفاننْوحسإ

دقو-قباسلاىليلارسإلاسيئرلا-نوفاننعثدحتنَمِـل:ىتععيلال،اسصيدق

؟ةيليئارسإلاوةيمايلةايحلاحرسمنعدعتبا

ةايحلالرتعيسناكاماذإدعبورقبميل،نوفانقعْـسافاريسيكلذىلعدرلاو

عمجتلااذهمعزتيلعارعملاعمجتنمنيريتكلالبقنمحشرموهف،الماةيسايسلا

ذاقنإلةلواحمىفكلذو،نجسبمحانمةماعزبدوَـكيللتكلدضضراعملاىلامعلا

زيريبنوميشنييديلقتلاهيميعزنيبعارصلامدتحاو،هعييعهتندتنادعبعارعملا

.نيبارقحساو

فرعنناىفكبو،لاحىاىلعديفمةيصخشلاهذهناتتنإ،لوقلاةصالخو

.انولعهداقدحأبناوجضعب

ةراصحلاوةيبرتلاةيربعلاةعماجلاىفسرد،م١٩٢١ماعسدقلابنوفانقحسادلو

مسقلاةرادإلاهدعبغرفت،تاونسةدعلسردمكلمع،اهبدأوةيبرعلاةغللاوةيمالسالا

.م١٩٤٨برحىتحوسدقلاىفهاناجاهلابىيرعلا

ةيلصنقلاىفنالريترككةيِـجراغاةرازولبقنملِـسراِبرحلاءاهتنادعيو

ريتركسلابصنمىلوتثيح،م١٩٥١داعمل،نيتنجرألاونكاوِـج,ألابةيليئارسالا

.تيراشىشومطقوةيِـجراخاريزولىسايسلا

ىتحرمتساو،نوي)وجنبديفادءاروولاسيربتكملريدمكنيعم٩٩ه٢ماعىلو

.م١٩ه٣ماعنوبووجنبةلاقتسا

م١٩٨٣اها٧قفاوملاهه١٤٠٣االا٢٤عيرانب٢٨٨٢مقردنعلا،ةريزجلاهلبرجىفلاقملاالهرشن

١٣٣-



اينانةرتفلاهذهلالخناكو،عسالاىتحوسداسلاتسينكلاىفبختنادقو

نوعشلاةنجلةسائرىلوتتاونسعراادملوم١٩٧٤نمءادتباو،تسينكلاسيئرل

.ليلارسالسيئرسماخكم١٩٧٨ماعبختناثيح،نمألاوةيجراغا

ةقالعوذوهف،يليئارسإلامارجالاانع1ديعبِمويتاذنكيملنوفالقحساو

.الټاهِواريصبَءاهتناونيسايريدنم1ءدبخيراتلارمىلعةيليلارسالاحباذملاب

ناالإ،هلةميقالىفرشبصنمةيليئارسالاةسائرلابصنمنأنممغرلاىلعو

.ةمهملاايانعقلاءازإهرظنةهجوفخيملنوفانسيئرلا

مارجالاديؤيو،ةلتغاةيبرعلاىضارألاىفىدوهيلاناطيتسالاةسايسديوينوفانف

.لالتحالارارمتساريو،يهجييلا

ادإاهنعحمليناودبالهنإف،ليبارسالاسيلووهوانلعحضتتملهاياولتناكاناو

نأاهقوكولسو،اياضقلاهذههاجتهتبعجباملوقينأدبالذإ،لعفلابعارعملامعزتام

مهلاكشأتفلتخاناومهرهوجىفنوفلتخيالتبسلاباحصأنأو،ةدحاورفكلاةمأ

.مهلاءامتلاو

-١بل٨



نجيبمحانم

خيراتلاظفحيذإ،ثيلحلارصعلاىفاباهراتبسلاباحصارثلنجيمحانمدعُـي

.ةيناسنالادضتبكتراىتلامتاريساعشبابهل

ريميدالفىنويهسملاباهرالاداعسأديىلعةملس'،لصألاىدللويلا،نجيو

.برعلاةبافةيدوهيتاوقسسأتىفمهساىىهىكسموباج

همتارجلوأو،ةينوناقريغاروصب،م١٩٤٢ماعنيطسلفىلإنجيمحانمءاجدقو

لقو،يناطيربلاشيجللةماعلاردايقلارقمثيحدواهىيلاقدنففسنلهطيطختلاىه

.صخشةئاموحنةيلمعلاهلهىف

لكهباولاتلتقثيح،نحيباهرانعحوضوبفشكتلنيسايريدةحبذمىلاتو

:مرجلاةحاقوبنجيلوقيو،ألاجووًهاسنوالافطأبرعلانمةوقلابناكنم

ةميزه.لجأنمو،جورغالعلونملقوةيرقلاءالخاببرعلاناكملاانيلاطدقل»

اونعذيملنيلنونطاوملاديكتف،ةيوديلالبانقلانم1ريبك1ددعانلمعتسادقفودعلا

.«حاورألاىفداريكةراسخراملنالل

ىف.مارجالااوباهرالابلفاحنجهيميحانماهمعزتىتلانوِـجوالااةمظنمخيراتو

عمىليتارسالاشيجلاىلإاومعناىنويهمىباهرإفال٠ةسمخاهماوقناكو،نيطسلف

اذهىليلو،شيجلادارفأنيبباهرالامومستبعل،م١٩٤٨ويامىفليئارسإمايل

.يجمهلابولسألاالهىلعشيجلا

لاجلانمباهرالاموهفملقعلا،يسايسلالمعلاىلإنجيبمحانملوحتعمو

ِنودايينياللانيفرطتملاروقصلارقصنجيحبصاو،يسايسلالاجماىلإىركسعلا

.لينلاىلإتارفلانمليئارساب

.م١٩٨٣ا٣ا٢٦قفاوملامه١،٠٣ا٦ا١٢خيراتب٣٨٤٠ملودنعلا،ةريزجلاالهجىفلاقملاالهرلل

.١٣ه-



نم-مكحلادوكيللتكتلىرقفلادومعلا-توويحبزحنجيمحامسسأدقو

.م١٩٤٨ماعرخاواىفنوجرإلاونريتشومظنمجامدنا

بازحألابةسقثلاةعزعزىلإم١٩٧٣برحىفىلينارسالاودعلاةميزهتدأدقلو

،ةطلسلاىلعءاليتسالانم-ةرملوأل-ىومدلاىباهرالانجيبنكمتو،ةيلامعلا

لشمتىذلاىركسعلاوىسايسلاباِـهرالابتمستاةديدجةلحرمليلارسإتلخدو

:ىباياميف

.نالوجلاللمةيبرعلاىضارألانمديزملامض-١

ةيعلاىضارألاىلعتانطوتسملانمتاعملاءاشنإ-٢

.نانبلورصمعمولعلاتاضوافمىفلثمتىذلاىسايلازازتبالا-٣

لالتحامل،م١٩٧٨ماعنالوجلاةيلمع:نيتلحرمىلعتمتدلاو،ناتيلبرح-٤

.ما٩٨٢ماعبونجلا

.مهلةيعرشريغللادبداجيإونييليطلفلاءامعزلالايتغاتالواحم-ه

.اهباهرإواهتعاشبىفنيمابريدةحبذمقوفتىهو،اليتاشوارېمةحبذم-٦

نعنلودعللمهديدهتونجيةسايسىخواعمةيفضتةلواحموىلخادلاباهرإلا-٧

.مهفقاوم

لثملجرنييعتتامسلاهذهزربألعلو،يهتمالةياهرالاىنيجيېلارصعلاتامسو

ىومدهنابمهسفنانويليئارسالاافرتعاىذلاوهوبرحلارپووبمنمىفنوراش

امنإوابيع-نجسبىدل-دعتالتافصلاهذهلثمنأىلإعجريكلذنكلو،ىباهوو

.ةيساملامهكامأىفنيلولسملاعنمواهبجومبمتيىتلانييعتلاتاغوسمىه

الوهف،نيرشعلانرقلاىفباهرالاىفاديرفالثمدعي،نجييميحانمناكشال

فصقوعفادملاتاقلطبكلذسراميملنإوهو،نيعالاباِـهراوزازتباىلعالإشيعي

ققعيىحىرليوبذكينانمهيدلعنامالو،زازتبالاوديدهتلابهمرام،تارئاطلا

.ديريام

-١٣٦-



نوراش

الأ،تبلاباحصأرطخأدحأةيصخشلواتأنأمايألاهذهىفبسانملانمهلعل

.نوراشليلپوإوهو

نأنكميالهنأل،كشنىلعفرعنىباهرإلاهخمات`ضعبنعفشكلنأليقو

.هيضاموهرضاحنيبلصفل

ةوقداقو،ةيباهرالاهاناجاهلاةمظنمىفكرتشتاو،م١٩٢٨ماعنوراشدلو

مايقلااهماهمىلوأتناكوم١٩٤٨برحىف١٠١ةدحولاب،امسملاةصاغاروذناموكلا

برعلادضةياهوإتايلمعب

هئالمزىقابنعهتيقرتترخاتف،هتداقلنايصعلاودرمتلابةيركسعلاهكيحتمسس

بصنماهدعبلغش،م١٩ه٧ماعةيناطيربلاناكرألاوةدايقلاةيلكىفىبود.تارمةدع

م١٩٦٢ماعةيعفدملاحالسىفةپولألادحأل1دئاقملةاشملاحالسةسردمدئاق

،ةيلامشلاةدايقلاناكرألاسيلرنوراشنيعناكرألاةسائرلنيبارقعسإىلوتدنع

ءارزوسينرلاراشتسمحبصامل،ةماعلاناكرألاةئيهىفبيردتلامسقةسالراهدعبىلوت

.ِبرحلانوتشلىليلارسالاودعلا

بيردتلاتِارَـكسعملقنىلعنوراشلمع،بيردتلامسقةسائرلهيلوتارتفىفو

اذهقيقحتنمنكمتيملو،ةلتغاىضارألااةركمعل)ةلواحمىفةيبرعلاةفضلاىلإ

تاينيلامشلاىفبرحلل/ريزوحبصأامدنعالإملحلا

هتاحومطوهلامآعمهتعرسىفبساحيالىركسعلاكلسلانابِنوراشسحأاملو

هلاحاجهةلكىلإم١٩٦٦ماعتاباخناىفمضناو،ةيسايسلاةبلحلاىلإهجتا

ىضارألاىفةيبرعلاةضافتنالاةدابإلةتسلامايألابرحدعبِنوراثتىعدعسادقو

ءامدنمىوتريىتحةصرفلاهذهلثمعديلنكيملو.صاخهجوبةزغىفوةلتها

١م٧
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تايلمعةدعنشينأم١٩٧١-٧٠نمةرتفلاىفةصاخلعفلابعاطتساو،ءايربألا

ىعامجلاباقعلاةسايسمهيلعاقبطمةزغناكسنمتالملالقتعيناو،ةيركسع

ةفيحِـصوتيلريةعماجقالغإىفتلثمتةپووتاكيدتاءارجإاندعبماقامك،يروفلا

.رجفلا

ىباهرإلازيمتىتلاةديحولاةريبكلاةيمِارجالاةيلمعلاتسيلاليتشواربصحباذمو

ةهباشمِفرظىفحفرىفودبلابرعلاعمةللاممةيلمعبماقنأوهلقبسدقف،ِنوراه

.ةموكحلاةقفِارمنوداليتاشواربححباذمل

هتمكحمببلاطولبِنوراشلوعنينوجليلومشةيبونجلاةقطنملادئاقبلطدقو

:اهنمتافلاخمةدعهباكترال

.ةيركسعلارماوألانايصع-ا

.ايلعلاةدايقلانمةرداصلاتاميلعتلاذيفنتمدع-٢

مدخيالىركسعرمأىأذفنيالهنإلاقولافختسابكلذلباقنوراشنأالإ

رهترمإتحتنيلماعلاوىلينارسالالالتحالا

نوراشبلطلنجييمحانمخضري،يمقحلاوىنوراشلاطغضلاتحتو،مايألاىضمدو

:التاقهسفننوراشفصونأدعبِبرحلل1ريووهعحيو

ةدايقىلعىلثملجونيعتمتيالنأةيِـلوسملامادعناوفرصتلاءوسنمهنإا

.،يليئارسالاشيجلاىفىلثمةداقلانممَـكف،هرسأبشيجلا

نيرتسملاىلعةضراعمهجاويوهوبرحلاةرِازونوراشىلوتللوألامويلاذنمو

ديعصلاىلعف.ةظفةپروعتكيدبفرصتينيقاطنلاىلعوهف،يسايسلاوىركسعلا

ةءافكلال،يصخشلاهجازملطابضلارابكلتايقرتلانازيمنوراهععخأىركسعلا

.تاللابةطقنلاهذهلحاريبكاطفلراثأدفو،مهنعةعوفرملاريراقتلاواطابضلا

،اهسيتركلذىفامب..اهلكةموكحلانوراشبرضدقفىسايسلاىونملاىلعامأو

ةقفاومذخانودهبملحيامو،هلولحيامدعييحِارو،طئاحلاضوعمهببرض

١٣٨



امك،هئاقدصأنمرثكاءارزولاسلجمىف،وادعاحبصاو،اهملعنودىتحوأةموكحلا

ةيكعرمُالاتاقالعلاروهدتىف-نجيبهباهرإكيرشووه-سينرلاببسلاناك

.ةيليئارسإلا

ىأهلعفيملامِنوراشاهيفلعفيلنانبلبرحواليتاشواربصحباذمتءاجمل

ناِـكو،هلىقبتنمديبالرسخو،ةيقالخألاوةيلودلادودحلالكزواجتو،ملاعلاىفىباهرإ

ةذاشلاكفرصتلارظنةموكحلانعةقثلابجحبىرخألابازحألاةبلاطمىفاببس

ِنوبلاطيرهاظتمنويلمفصنجرخناىليلارس)ااودعلاخِـيراتىفثدحيملو

قيفرونوراشطاقساباوبلاطثيح،توريبحباذمدعبثدحاملثمىباهرإطاقساب

.نجييهلايح

هتلاقإمتتلو،نجيماظنادمعأدحأ،نواهةلاقإبىصويلناهاكةنجلريرقتءاجو

هوحنىريهامجلاطخسلاديازتلامناو،بسحفةنجللاتايصوتلةجيتنكاللعفلاب

.هنوديؤينموحنو

ملسو،ةلودريزوكةرازولاىفىقبدقف،برحلاريزوبصمِنوراشكرتناو،نُـكلو

نمىناثلالصفلاذيفنتىلعفرشيل،نجيبمحانمىلإ..اهلظفاحريخىلإةنامألا

عشبألططخيو،نجيبوزأنمدشي،ةموكحلاىنبملخادىقبيسىذلانوراشمالحأ

.تبلاباحصاملارجسخاورقحاو

١٠من٩





سيبارقيحعسا

ماعدعبهترسأعملقتناوم١٩٢٢ماعسدقلابدلوتبسلاباحصأريهاشمدحأ

ةعارزلاسرادمىدحإنمجرختوهميلعتاهيفىقلتثيحبيالتىلإدحاو

ليلجلانعألوؤسمنيعمل،حاملايلاهىلإمضناهرمعنمةرشعةنماثلاغلبامدنع

تاوقبتايلمعلاطباضبصنمىلوتاهدعب،هاناجاهلاىفةرودىهنأمل،يهفلا

حاملايلا

ِفراشمىلعبراحثيحةيولْالادحألادئاقناكوم١٩٤٨ِبرحىفكرتشا

دضتايلمعةدعىفكرتشاو،ةيبونجلاةهبجلابتايلمعلاطباضبصنمىلوت.سدقلا

ِسودووورصمعمرانلاقالطإفقوتاثحايملليئارسإدفوىفكرتشاامك،برعلا

ىلإثعتبامل،م١٩٥١-٥٠ةماعلاناِـكرُالاةئيهىفتايلمعلاةبعشنييارسأرت

ةدايقىلوتيلديمعةتربداعمل،ناِـكراطباضةرودىلعلوصحللماعةدملايناطنرب

.ناِـكرألاةتيهببيردتلاةبعش

بيردتلالئاسوىلععالطاللاكپرمأوايووأشويجىفةلوجبنيبارماقدقو

م١٩ه٦ماعةيلامشلاةقطنملاةدايقاهدعبىلوت،يركسعلا

قيقحتلم١٩٦٢ماعايقيرفأىفةلوجبماقوم١٩٦١ماعناكرألاسيئرلاينالنع

اهلودضعبعمىركسعلانواعتلانمديزملا

تايلمعلاةوتفلاهذهىفتدتشاثيحم١٩٦٤ريايىفناكرألاةسائرىلوت

طاشنلاةهجاوملىليتارسإلاشيجلاالوقديازتىلعنيبارلمعدقو،ليئارسإدضةيئادفلا

.م١٩٦٧برحل1دادعتساو،ينادفلا

م١٩٨٣ا٣ا١٢قفاوملاد١ها٢٧عيراب٣٨٢٦منردنعلا،،ىيزجلا،دپرجىفلاقملاالهرتل

١٤١



تالاصتاهلتناكثيحم١٩٦٨ماعنمنطشناوىفليئارسإل1ريفسنيبِارلمع

.ةيكيرمألاةرادإلالاجرنمديدعلاورجسيكعمونوسكينىكپرمألاسيرلاعمةصاخ

بجعمىلوتو،تسيتكلىف1وضعبختناوليئارسإىلاداعم١٩٧٣برحرثإ

هدهعىفترجدقو،اهفاقنسارلإءاودوللاسيئرملريلاماللوجةموكحىفلمعلاريو

.رصمعمدعباميفتدقعىتلامالسلاتاقافتالالخدمريتعتنييرصملاعمتالصلا

.جراخللةيينجاتالمعبيرهتلامعاىفهجووطروتدعبهبصنمنعنيبارىلخت

ىفروجألاةسايستروهدتدقو،زپوينوعمشههح.ريووعهمئادعارصىفناك

خارعملاةيبعشتطبهو،ينعوفلاوتاباريخالاترككو،ةيليئارسالااةموكحللهتسائرةرتف

ماعتاباختنانيبِارهمعويىذلالمعلابزحرسخنأةجتينلاتناكمل،كلذةتيم

.نجيمحانمةماعزبةبهراعملامامأم١٩٧٧

نيبارهيليعارعملاةماعوىلعوييىفثيح،ريرييونيبارنيبعارصلامدتحادقو

.ةيكاللاةيعرملاىف

،هتسايسونجيلداضمكثادحألاحرسمىلعروهظلالواحنال،نيبارقحساو

م١٩٦٧برحءِاروناكدقف،نواهنعوأهتعةينويهصلقيالةقيقحلاىفوهف

نوراشىلعال_الانكيرتسجيامكو،ازغعاطقوةيبرغلاةفضلاوءانيسلالتحاو

ىلعنيرمألابرعلاناكسلاقادو،نايادىهومعمرودلاسفنبنيبارماقدقف،همارجو

.نيبِارةموكحىدي

ضافخنانممهرلاىلعف،ةطلسللايحتبسلاباحصارثكنمنيبارربععهيو

هنأأرحومنلعادقللب،زيويىدحتلصاويهنأالإ،يأرلاتاعالطتساريشتامكهتيبعش

.ةساسةمقلةماعزلاهلكلوينلف،لمعلابزحمعزعلهسفنحشريملولوىتح

ءالؤهعمتاءاقللانمدپزمانلو،تبسلاباحصادحأنعةلاجعكلف...دعبو

.باعصألا

-١و٢-



ىباهراياهخيراتوريماش

ةيلبارسالاةموكحللبقترملاسيئرلاو،نجيبةفيلخ،ريماشقحساىضمأدقل

ريماشنإِنولوقينوريثكلاتابىتحىباهرإلاىرسلالمعلاىفةنسنيرشعوىدحإ

.هسفننعىح،رِارسأىفخي

ماعىباهرإلاىرسلاهلمعأدبدقو،ادنلوبىفاماعنيتسوةينامثلبقريماشدلو

امك،اهفقستحتراودألازرباهلناِـكوهةينويهصلاةيباهرالا(لستا)ةمظنمىفم١٩٣٧

ريماشرثآ(لسلا)ماسقنادعبو.ةمظنملابتاپونالاوتاطسوتملاذيمالتديتجتىلعلمع

صخشىأىلعدمتعيمل،مزعنمبلذكهقيرطريماشقشو(يحيل)ىلإمامضنالا

(يحيل)ةداقىواكشلاببسناِـكو،دحُالعضيملو

كانهىضقنادعباپرترأىفهافنمنمم١٩٤٨ماعِبرهيناريماشعاطتسا

،بقنلابتِالواقمةكرشىفلمعمل،امنيسلارودةكرشلريترَـكسكلمعاهدعب،نيتنس

دقو.كلذىلعنولووجنبديفادةقفاومدعبم١٩٥٥ماعداِـسوملاىلإمضناىتح

نمذختاو،(ىحيلولسلاءاضعانمةعومجمداِـسوملاىلإهعمريماشبحطصا

.هتاطاشنلِارقمسپراب

ماعتسينكلاىف1وضعبختنامل،م١٩٧٠ماعِتوحةكرحىلإريماشمضنا

تسينكلاسيلربصملغشم١٩٧٧ماعةطلسللدوكيلىلوتعمو،م١٩٧٣

ىفةيِـجراخلاريزوبصنملنجيهراتخانايدىشومةلاقتسادعبوم١٩٨٠ماعىفو

.هتموكح

وهف،نجيبهميعزفقومنعفلتخيرصمعممالسلاتايقافتاهاجتريماشفقومو

الاىشخيناك-ةيادبلاذنم-هنأامك،تاوطخلانمريكىلعهناضارتعاىدبادق

م١٩٨٣اا٠ا١قفاوملاد١،٠٣اا٢ا٢،عبرامفردنعلا،ارپزجلاادهجىفلاقملاالمرشن

و(م



فصينألهعفدامالهو،هلوقدحىلعليئارسإعممالسلارابتخاىفرصمدمصت

مدعىفهفقومقدصىلعدِـكؤيو،،نولبوممالمةاعدومهنابرصمىفنيلووسملا

.ديفيدبماكتايفافلاىلعةقفاوملابتيوصتلا

،نانبلبرحىتحةيلاعةلزتمبعتمتيناكدقفدوَـكيللخادريماهعقوونعاما

دقةلزنملاهذهناودينكلو،عزانمالبنميةفالخلهقاقحعسانععمجلاثدحتو

هكرتو،ةموكحلاتاسلجىفتمصلابهمازعلادعبةصاخبرحلادعب1ريلكتطبه

ىلعضارتعالاىلعورهيملهنإلب،ءاشيامفيكلوجيواهيفلوصينوراهلةحاسلا

ِنوراههلعربعاماذهو،ةيجراخلاريزوصاصتخاميمصنمىهرومأىفنواهلخدت

’.ةيسامولپدلاتحصنعفالملادعرتامدنع:هلوقب

امنإ،بسحوعفادملاتدعرنيحتمصتملةپريماثلاةيسامولبدلانأودبينكلو

.ِنوراشباهذدعبالإريماشعجونسحيملو،عفادملاتمصدعباضيأتعس

دض’ىشبىتموتملاليتاشواويَـصحبالمىفقيقععلاةنجلنا.نممغرلاىلعو

ثيحناهاكةنجلريرقتىفدوامقفوكلذو،ةيلولسملانماععبلمحتيهنأالإريماه

.ةلففلاوساسحالامدعو1الايماللابريرقتلاهمهتا

داقىذلاريماشف،ىباهوإلاهخيواعلانادعما،ديجيًىسايسلاريماشعبرانلعيعتملاو

ةماقإلجأنم-ةيناطپريلاتاطلسلاليقنمهلاقتعابولطملاوهو-لايتغالاتايلمع

نماملكرصاييودضاعبوهف،نايكلاالهللزينانكميىشىابىفنربال،ليئارسإ

.كلذقيقحتىفاعمورخديالو،نيينيطسلفلاىلعءاضقلاوليئارسإةياارمساهنأش

ملنإريماشف،ضعبلاىدللوالتىاىشالتينابجينحيلحمريماشلولحبو

.ةدحاوتبسلاباحصأةمأنأايپرقىرنسو،ههلقينلفنجينماباهرارلكانكي

-١٤٤-



ملاعلانويعىفريماش

نعدوكيلةماعزو،نريتشماهاربأنع(ينم)ةمظعمةدايقريماشقاحساثبوو

تامسلمحيالوانداهىفيلديفاددضدوكيلةماعوىلعهعارحناكو،نجيمحانم

ىلإهلوصوىفتمهسأىتلالماوعلانمتللدلعلو،ةفولأملاةيليئارسإلاتاعارصلا

،تسينكلاةسانر:اهزربأناكبصانمةدعهيلوتىفليقنمتمهساو،ههيحىفةمقلا

..ةموكحلاةسائرملةيجراغاةرازوو

مل.ةيباهرالا(يحلاةمظنمىلإىمسملاوهف،هئامتناروذجىلعظافحلابريماشزيمتيو

.ليئارساىفمأاكبوماىفمااسلوبىفوهوءاوسنامزلارمىلعهثفصريفم

،مكلاليلق،ءاوضألانعاديعباملادناكو،اهلعشىلاهراودأىفريماشزويملو

لجرلا)هنإ:تلاقفهتعةيناملألافحصلاىدحإهتبتكاممهفنانهنمو،ةباتكلاليلق

.(نكيملىذلا

الإ،ايكفلوينأنكميريماشىضامف،ضامريماشلسينهلاىتعيالاذه،نكلو

.يناملاالهىلإةدوعلابحيالهنا

فحصلاموجهلاضرعتةيليلارسالاتاسمخشلالقأنمريماشقعساويتمو

ءارونأىدافتعاىفو،امتادةروصلاىفنكيملهناىلإعبطلابعجريكلدو،اهدقلو

٠طاشنلاوِىوسلالمعلاداتعادقوهف،هتايحوريماشةأشنىفنمكيايرهوجاببسكلذ

الإ،طاشنبلمعيو،لمعيوهف،ايرقتنرقفصنذنمهلاكشأوهروصفلتخمب،ىرلا

وهف،رمتساالوويماششاعامةبهلاهذهالولو،ةيرسلابمستتهلاعفاوهلامعأنا

.رحبلاتاعلطىفنمكتهلايحةيرارمتساامناو،هاملاهجوىلعايحيالىذلاكملك

،ةدعفحصهنعتبكدقو،يومدلاىباهرإلاةروصىه،ملاعلاىفريماشةروصو

ثحبتةفلتغامالعإلالئاِـسوتحارو،مارجإلاوباهرالابهفصتاهلك،ةددعتمتاغلب

م١٩٨،ا١ا١،قفاوملادها،٠ااادااعيراب،١٢همنردنعلا،،رهجلااييرجىفلاقملاالهرشن

ا٤ه



ىفهِـطروتوأةميرجىفريماشةنادإتبثي(ةپرس)قئالوالجرختو،ةميدقلاتافلملاىف

نا،ةغمادلاةلدألابتسيلأو،هدضءاوعشةلمحةيدوهيلاةفاحصلاتنشدقو،ةيضق

حلصيِالو،ةيزانلاريمنوهف،نييزانلاناملألاعمفلاحتللدادعتساىلعناكريماش

.(رلتهليمع)بقلهيلعاوقلطأدقللب،ةيرانلا(ةيحض)ليلارس1ةموكحلاسيئر

ةيتيفوسلاادفاربلاتبتكو،1ريكريماشنعترشندقفةيتيفوسلاةفاحصلاامأ

هذهتركذدقو،أوييك"اراشتناتقال(ِحافسلا)ناوعتحتريماشنعايفارجولي

،نيينيطسلفلاوزيليغالاونييدنلوهلاودوهيلانمديدعلالتقبماقهنأريماشنعةفيعملا

.امهريغوِتودانرپونپومدروللالتقبمهتموهو

رثگىدياىلعذملتتدق،ةعشبلامئارجلانمديدعلابكتراىذلا،ريماشقعسإنإ

مهيدياىلعملعتدقل.يفستىرواوىكستوباجونريتشلثمافرطتدوهيلانيحافسلا

امو،ليئارسإتماقةلتقلاءِالوهراكفأىلعو،رمديوبرخيفيك،حبذپولتقيفيك

.مهجهنىلعريستومهلدايمبكسمتتملولرمتستنأاهلناك

ةيباهرإةكرحلاميعووالتاقنكيمل،ةيليلارسإلاةموَـكحلاسيئر،ريماشقحساو

’.هديبةيباهرإلاماهملانمديدعلاذفيناكهنابزيميامنإو،بسحف

هباِـهرإنإف،اهرخآنعدهولمتريماشىدلىركسعلاباهرإلاةمئانتناكاذاو

.ةووطخلقيالىسايسلا

،ليلجلاقرشو،بقلاو،ةيرغلاةفضلاو،سدقلامضايسوحرتقاىذلاوهريماشف

.لجارساةزوحىلإ

ويِـحو،باهرالاىفريبخوهف..تاهاجتالاوىحانملاةددعتمةريخويماشلنأكشال

.هلاكعأوهروصفلتخمب،يرسلالمعلاىفريبخو،تالاقتعالاىفريبخو،ةمايلاىف

قاثيمہهلقعوِهردصىفظفتحيلازامو،ليئارسإمكحىذلاديحولاوهريماثننإ

ملاهنألقاثيملااذهدويقيقحتىلعادهاجلمعيممكشالوهو،ةيباهرالا(يحلاةمطم

.دعبلمتكت

نيدلاباهشف)،ريماشءيجمو،نجييباهذبلؤافتلاىف-ءالؤهاي-اولحرفنالف

.(هيخانمدمرضأ

-١٤٦-



٠ْهيباهر.الاةموكحلاوريماش

سيلوضرألامانعفالتخالاودرفتلابمهخيراتىدمىلعتبسلاباحصازيمتي

صناصحلا،ذهتمادامهرسابملاعلانعصناصخبةلوددرفتنأعنميامكانه

ا..يهلتحيالثمتازيملاو

ىلعدحأركفيالىذلاعونلانمىهنتبسلاباحصاصئاصِـخوتامساما

امامتةنجهتسمولبةببحمريغصئاصخوتامساهنأل،اهبءادتقالاىفقالطإلا

ىلعسيل،ةيباهراوةيمارجإرصانعةفلتخماليئارسإتاموكحمضتنأبيرغلانمف

.اضيأىلودلاىوتسملاىلعامناوبسحفىلْـحادلاِىوتسملا

بْـكتراو،نييناطيربلانمتارشعهيوسدقلابِدوادكلملاقدففسننجيبمحانمف

.اليتاشواربصونيسايريدحباذم

جراغاىلإةيبنجألاتالمعلابرهتنيبارةجواو

ةريصحوبأو،هيلعضبقلابولطموةيسنرفلاتاطلسلانمِدراطمنوراشوتاليو

..لاتحمفيزمصل

ضبقلابولطمو.مارجالاوباهرإلاىفلفاحلجسهل..مويلاثيدح.ريماهو

.ةيناطيربلاتاطلسلاليفنمهيلع

يباهرإلاريماشةفسلفىمامنكلو

تسذنمهعمىرجأىِـندزفيلتجمانربىفليبارسا٠ءارزوسينرريماشقحسالوقي

:تاونس

دااا،قفاوملاهها،٠اااا١١عياب،١٢همنردنعلا،ارهجلاةديرجىفلاقملاادهرثن

١٤٧

ht
tp

://
al-

m
ak

ta
be

h.
co

m

ht
tp

://
al-

m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


أرمأةسايسلانوططخينيذلاةلودلالاجرلايصغانوكيةنيعمفورلفىف)

(ايِـعرش

ريغوضماغةيباهرإلاةيليئارسإلا(يحيل)ةمظنمهداقدحاكريماشىضامنإ

اودارأامدنعنامتكلانمطناحبىرسلالمعلاخيراتىفنوثحابلامدطصادقلو،حضاو

ىتلاثالثلااياضقلاىفِهودةصاخةيرسلاةمظملاتايلمعىفريماشرودحاصيتسا

دحأمادعاو،م١٩٤٤ماعةرهاقلاىفننومدروللالايتغا:ىهوةضماغتلازام

ةدحتملامهألاطيسولايتغاو،م١٩٤٣ماعىفىداعلجوهايلاوهواهتاذةمظنملاءاضعأ

.م١٩٤٨ماعتودانرباكلوبنوزره

متدق،تودانربلايتغاةصاخولايتغالارارقناوهفكشللالاجملبقيالاماما

ددحيو،ريماشقحساو،دادلإليئارسإ،رومنيلايمهو(يحيل)ةمظنمةداقىديىلع

:لوقيفذفملِاولوألاططغانييلينارس:اانيخابلادحأانل

ىفكراشيملهنإلب،لايتغالاذيفنتلةييظنةءافكباعتمتمدادلاليئارسإنكمل

سيلرلاكرحلاوهريماشقاحسا٠ناو،دعباميفايلعىمفاودقناكناورارقلاذاختا

دعبريماشىفتخادقفلتقلاةيلمعبالعفماقىذلاوهنكيملنا.لاهغالاةيلمعل

لوأىف(يحيل)ةمظنمءاضعانعوفعلارودصدعبالإرهظيملولايتغالاةيلمع

.م١٩٤٩رياني

:طيبشليئارسإروتكدلاىليتارسالاثحابلالوقب

ىلوْالا:ناتسردم(يحيل)ةمظنمىفناكذإ،ةيجولدياالبلجرريماشقحسإنإ

نوموقينيذلاءِالؤهمضتةيناملاو،اهلامعَارربتةيجولديأفلختقولالاوطضكرت

ريماشاهسأرىلعناكةيناثلاةعومغاهذهو،ةيمارجالالامعألاب

هلمعءانثأىفال،ةيجولديأةميقتاذلاوقابىلداواريماشرشننأثدحيملو

.تابنيسلاوأتاتيسمغاىفالو،يرسلا

م١٩٤٦-٤٢نيباميف(يحيل)ةمظنملمعسسأعضوبريماشماقدقل

١٤٨



اذهىفءاريغادحاةباثمبدعيناكامك،بيردلاوتايلمعلاطباضةباثمبناكو

.ةيليلارمإلاةبركسعلاتامظنملارظنىفلاغا

،باهرإلالجر،تارماؤملالجر،نهارلاتقولاىفتبسلاباحصأميعزوهاذه

نعهدادجأوهلابآتافصىلعنيددشتملانيظفاغانمهنأكشالو،ءامدلاولتقلالجر

عقوتنناةلوهسلانمسيلو،فلسريخلفلخريخلعفلابهنإ،مهءاوهااوعيتاواولع

ةيرسةيلخريماشةموكححبصتنأعقوتنناةلوهسلانمنكلو،هيلعليجاممهدرج

.برعلانماهماپولواَِنوكمعبطلابوىباهر)االمعلل

.١٤٩





زسنرآىشوم

ىشوموبرحلارهنوزنرآ،تبسلاباعصانيبنمارخؤمترربهوِـجوةلاللدحا

.ليلارسإسيئرو،مهسيلر،جوزترهمياحو،ناكرألاسيلرىليل

ةدحتملاتايالولاىفليئارسإليهستوهةينويهصماهًـمنمهالونامرخافزنرآاما

.ةيصخشلاكلتىلعدوعلاىقلنانوعدو،مارجالاابلفاحفهخيراتامأو،اهلريلك

دودحلاجراخعرمرتوىلوتدإ،ةيناطيتساةيلويهمةأشنزنرآىشومأشندقل

ىناطيتساىنوهصهلاعيمجللتيببناديريهناكو،ذعتلاواهبفرتعملاةيليئارسالا

.ةرطفلاب

ىلإهتيصخشوطتعمووطتنينحهعماشن،ةلتفاضرألاىلعهيوكتوهتاشنعمو

.يضارألامهلةعماجةبغر

ىلإزنرآىمعنينأبيغلانمو،ةينغةرساىفم١٩٢٦ماهايناوعلىفزنرآدلو

ضراعمقيرفىلإنايمتنيهقيقشوربكألاهنباف.نيعقاعمنيقيرفىلإمسقتةلتاه

ةنياهصلا«روقصلا»رثكنمزنرآىشومهسأرىلعوىناثلاقپرفلاو،ةينويهصلاةسايسلل

.ايمعل

باهرالاذاعسأوهداعساهلهمدقىذلاىباهرإلاءالغلاىلعهايمىفنمرت

.يكسنتوباجفينزىلويهملا

،يكيمْالاشيجلابقحتلا.اكمرماىفوةييروألالودلاىفىنويهملاطاشنلاسرام

ىفةلاعفداوصبكراشيلىلويهصلاملحلاو،داعيملاضرأ»ىلإءاجمل،ةسدنهلاسردو

تاعانصلاىفو،ةيقيبطتلاةسدنهلادهعمىفلمعف،ةفلتغاةينويهصلاتاطاشنلا

.،ابرع»ةيليلارسإلاةرئاطللربدملاسأرلاناكوةيليلارس,ااَةيركسعلا

.م١٩٨٣ا،ا٩قفاوملا٣ا٦ا٢٦عيرامب٣٨هامقردملا،ارهجلاهلبوجىفلاقملاالهوس

-١ه١-



هضفرةينويهصلابرحلاةرازوىفىليقتسملاهيولساانلددحتىتلازنرآتامسنمو

لحىلعدمتعتةسايسلكضفرو،ءاهسءالخالاهتحمراعموديفيدبماكتايقافنال

.ةلتغاةييرعلاىضِارألانمدحاوربشىفليلارسإهيفطرفتىميلقإ

،ةلماكلاليئارسإضرابنيداملاونيديؤملانييليئارسالاارثكانمزنرآىشومريععپو

مجاهيو،دوهيلاقوقحنماقحهربتعيلب،رضخألاطغاءارواميفناطيتسالاديريوهو

لضفيوهف،برعلاعممالسلاببلاطملكو،يدوهيلاناطيتساللضراعملك

.ةيىعلالودلالكعممالسلاىلعةطغاةيفرعلاىمارألابدنافحالا

هقباسنماباهرإرثكنكيملنإوهو،يليئارسإلابرحلاوباوحمالمضعبهذه

،يرخأناكمعفرطشلاعطقنمةعطقرييغتىفتسيلةلاسملاف.هنعلقينلفنوراش

برعلا،شكيهناىلإىعسيىذلاو،عطقلاهذهكرحيىذلالقعلاوركفلاىفامنإو

.نوعجاريوهمامأ

ا؟هاهدوجو٠لب،اهولزووهليئارسإ،كلمالكايل،يبرعلا،ناصحلاهكرحتيلهف

١ه٢



نيرشعلانرقلاتاماخاك

ملاذإهنأبۍقمضعبلنوجومولشربكألاىليلارس١ااىزالكشإلاماخاحلاحرص

عمزملاهلمعةرعفديدجتل(يموقلاىهيدلابزحلا)لادفملابزحدياتىلعلصحي

.ديدجىلوتىبيدبزحةماقإىفةيدجبريممهنإف،مداقلاعبرلاىفاهواهتنا

ميقيسف،كلدلثمىلإرومألاتراصولهنابانعياىعانإءاقلىفنوجنلعادقو

ةكرحعمىموقلاىنيدلابزحلاىفتجمدىتلا،يحِاوزمههةكرحللحيالمدجاهح

.ليئارسإمايقنمىلوألاتاوبسلاىف،ىحرزمهليهويه»

دعينآلاوهو،ىليلارسالاشيجلاىفربكألاماخاحلاناكنروجنأركذلابويدجو

ىلعهذههتطخىفدمتعيذإ،ةموكحلاوشيجلارداقىوهقفاوتةيسايسةطخهسفنل

لكىلعىدوهيلاناطيعسالاعجشيهنإفكلذكو.اهلامعلاوليتارسإضراةمالس

.الماةيبرعلاىجبارألااهيفامبنيطسلفىتا)أ

اريبكامامتهانجيمحانمىلينارسالاودعلاءارووسيتوىدبأ،يوخأةيحاننمو

فلتختالنجيةسايسو،عقتاهلاكشأىلعوويطلاف،ِنوجومولشلمعةرتفديدجتل

اهماْـحاحىناثلاو،ليلارسإننبءايينأنمايينهسفنربتعيلوألافنوجةسايسنع

بصنمكرينأديريالنوجنإف،دوكيلةماعزكرتينأنحيديويالامكو،لوألا

نممغرلاىلعهبادهاباكسهو.بصنملاةوالحلعفلاباقاددقامهف،ةيماخاحلا

.ايععوَـكلانمامهغولب

بمعمىفننارعفنمرخاماخاحللديدجتلامدعىليتارسالانوناقلاددحيو

نويعلجأنمةثلالةرعفبحامسلاونوناقلاليدعتاركفديرينحيناالإ،ةسالرلا

ةلطتملاو،نروجونجيناخايطلااهيلعفرشأواهدعأىلا،ةخيطلا»ممىتمونووج

.دوهيلانيمووحمللةمسدلاةيبرغلاةفصلاةبجودالعإىف

رسس

م١٩٨٣ا١ا٢٩قفاوملاىه١٤٠٣١هعيراتيب٣٧٨٤ميلودنعلا،اهلماةلوجىفلاقملاالهرشن

٣



تاديدهتلاهذهلبيجتسينلبزحلانابةقولومرداصمتحرم«لادعملا»ىفو

فدهيديدجبزحةماقابباحسنالابهديدهتىف1داجناكولنروجنأو،طوغضلاو

ىتلاةفرطتملا،ايعتهاةكرحىلإبرقاكلذبنوكيهنإف،ةسايسلهذهللمىلإ

.هليكشتمزتعيىذلاىهيدلابزحلانم،نهوكالوعجاهمعزه

سلوبانحويابايلامجاهامدنعةيناثةهبج«ةنس٦هاِنوجماخاحلاِحعلدلو

ابايلانوجلمِـحو،تافرعرسايىيطسلفلاميعزلابهئاقلدعبةماعهتافرصتنجهنساو

اهتيحضحارو،امووىفدوهيلانمةلقاهلضرعتىلاةحيذمللةرشابملاةيلوعسملاسلوب

ةيفيكاوملعتيناملاعلادوهينروجاعدو،،يدوهيديممىفمهدجاوتءاتلامهضعب

ةوعدسفنىهو،اهلنوعضخيىتلاتاموكحلاىلعِاودمتعيالأومهسفنأنععافدلا

ةضهانموحلسملاميْـظنتلاىلعملاعلادوهيشعبرحتاهتيطنيبلمحتىهو،نجيبمحانم

.ةيوروألاتاموكحلا

تايصخشبملاعمىنعماميف(ريكاعنموأو،ةيهيدةيدوهيةيصخشملاعمكلت

ىتيدلاركفلاتايجولويدياوتاهاجتانيبلهذملاقافنالاانلوريپو،ةينويهصةيدوهي

ماخاحف،تايصخشلاوءامسألاتددعتناودحاولصألاف،ينويهصلاركفلاوىدوهلا

نعلوقننأنكمياذامو،اهناكراسيلوواهحريووهواهئاروسيئروهليبارس1

ا؟يليئارسالاءادعالاشيجىفاوفع،يليئارسالاشيجلاىفلوألاةيدوهللجو

اهتيحضحارىلااليقفواربصحباذمولبنانبلبًرحنروجديأدقل...كشالب

نوجاهبنمؤيىتلااهتاذئدابملاقيقحعلبرحىهف،ءاسنلاولافطألانمفَالّالا

ىفىدوهيلاناطيعسالقحو.لينلاىلإتارفلانمليلارسإضرأىفعسوتلاىنعاو

.برعلانمةيياهملاهيلعىلولسيريشلك

لاقاذامو؟توريبكراعمىفدونجلاوشيجلانروجماخاحلاظعوليكلهاسفىتلا

ا؟مهل

ا؟ينزتال،قرستال،لتقتال:ةِاروتلااياصومهللاقله

نجيبوِنوجدولجاهيكترادقرشعلااياصولاىهاوننألكلذىفريبككشلكانه

،ناللىف

!؟ههيلويهصونيرشعلانرقلاةيدوهينويدعبقرافكانهلهف..دعيو

.١ه٤-



..اناهكماخاحلا

ءامدلاصاصمالوكاردو

سوفنىفعلهلاوبعرلاريخاكانهوانهشمرعتمالفانعريغصثدحانأوتعس

ريثياقحمسالاناكاذاو.ءامدلاصاصمالوكاوهمسالمحتو،جذسلانيدهاشملا

جرفتمرغصاناو«ليثمتىفليمت١اهلكةلاسملانأاوسندقنيدهاشملانأالإ،عزفلا

.هعايقاوالوكردهيفامبمليفلاقزمينأعاطسالهلقعمكحول

ماخاحنعوسلاعفاوتانايبو.تاحيرصتنعارقاوعساونمزلاةرئادوودلو

ددرقياناهكمساعساامدنعالوكِاردنعهتعساموكالتأو،اناهكريلامىعديىدوهي

نمالواسيسلاةاوهنمتسلىلاريغ-الوكردمليفةبرپىنمتأتنكو،قاف«الاىف

.الوكاردةيصخشواناهكةيصخشنيبىركفلاوىنامسجلاهبشلانراقأل-اهداور

نأالإ،مليفلاالهويديفلاةشاشربعدهاشدقءازعألاءارقلامظعمنوكيدقو

امردقبةقيقحلاب1ريكامامتهاىدبتالانناذإ،هلامعأواناهكبعمسيملاضيأانمظعم

.مالفألاولايخابمتهن

ذنمعرعوت،لشافنوناقلجرايوقاماعنيسمخرمعلانهعلايلا،اناهكريلامو

ىفبرعلاءامدنمهربكىفىوتواواكيمأىفتيفوسلا،امدكفسىلعهرغص

.نيطسلف

.ةرمنيسمخىلاوحمكوحو،ليبارمإىفو،اكهمأىفنيس

هراكفاضعبوريننأنكميو،برعلادضليبارسإبورحنمديدعلاىفكراش

:ىلباميفةيومدلا

.م١٩٨٣/٤/٣٠قفاوملاهه١٤٠٣/ام/١٧عبراهب٣٨٧همقرددعلا،ةريزجلاادهجيفلاقملاالهولل

-١هه



ةيدوهيلااديقعلاوةينويهصلاةركفلانبىرعلاقلوتباناهكبلاطي:ألوا

نمةدتمملاليئارسإضرأنمامناب،بسحفنيطسلفنمال،برعلاعيمجدرط،ايلال

.ماشلاتاوفىلإوصمليل

مهنمماقتنالاوبرعلادتمةفلتفاباهرإلالئاِـسومادختساىلإدوهيلاةوعد:اعلال

نمجورغابمهلحمسو،مهحبهليمِـلونيبادفلاىلعنطقيملهنألبذاكنجيي:اعبار

.لاطيألاكنانبل

هبعشقحىفهوفرتقاامىلعنوملسملانمىهلإماقتنااليجاشواربصحباذم:اسماخ

.اهفمهعيمجاوِـكراشينادوهيلاىلعناكو،رانغا

برعلاحهلبنوبلاطيالمهنأل،ةيدوهيلانوفريبالنورخآلاتاماخاحلا:اممداس

ملحلاقيقحتلعافدلاريزووا،ءِارزولاسينربصمىلوشااناهكىعسيس:اعباس

.لبارس(ضراىلعةرطيسلاىفىدوهيلا

عفديوديعتسيناهيلعفدوهيلاريغنمليناوسإىفشيعلاىفبغرينم:انمال

.بئارضلا

يدوهيلابىيرعلااهيفِىواسهيةيدوهيةلودموقتنأنكميال:اعسات

همارجإببسبنجسوةيمارجالااايفاملاتاباصعباناهكماخاحلالصتا:وشاع

عحتغاىفاهِـناواهلةينيدةيصخشىهو،اماعمةيدوهيةيصخشحمالمهذه

.تبسلاباحصأنمىجتععاطقرظنةهجونعربعتو،يليئارسالا

؟هلامِآوهمالحااناهكققحيلهف

ىفءاقللاىلاف،اذهاتمليفلةياهنلاتءاج،نآلاو،رخآمليفانيلعهصقيدقاهاذه

هللانذإبمداقلاضوحلا

-١ه٩



نيماينبىليلارس.الاءارزولاسيئرةيصخشحمالم

هتيسنجوهبزجوهمسالالخنموهاينتن

مسالف،ماعهجوبةيصخشلاحمالمديدحتواهنمرظنلانكميةديدمايِاوزكانه

ةيوقتالالدكلذكىسايسلاىمزحلاوأىركفلاهنامعتالوتاءاحياوتالالدصخشلا

دق،امدلبىلإ،امناسنإءاستنانااضياكشالو.ءرملاةيصخشمسرىف1ريكمهست

..اهحمالمديدحتلىعسنىتلاةروصلامامتإىف1ريثكدعاستلالظبىقلي

اهلعل،ديدجلاىلينارسإلاهاودولاسيلرلةروصمسرلنألواحن،قلطنملااذهنمو

:اتماايامقبقلعتياميفهكولسمهفىلعدعاست

وهايتلنيماينب:مسالا

دوكيللتكتميعز:بزحلا

يكهما،يليئارسإ:ةيسنجلا

،مسالاتالالد،الوا

اوهاينفنماي

فسويقيفشىلع-(قتلي)-بوقعيهقلطاىتاروتمساوهفنيماينباما

تقلطادقليحارتناكو،هتدالوىفليحارهمأتتامىذلاو،رغصألا-(هيل

ىلإهمساريخدقهابأنأالإ،يبركوىمغنباواىنزحنبا:ىا،يپنوانبامساهيلع

ىلاوحميدقلادهعلاىفمسالااذهدرودقو(١٨/٣٥نيوّـكتلارفسرظنا)نيماينب

.ةرمم١٦٦

دهب-دم

.م١٩٩١٩عيرامباw٠دنعلا،ةيرهاقلابعشلاادهجىفلاقملاالهرشن

-هلو٧-



ذإ،يدوهيلاخيراتلاىفةزيِـكردعبيايسايسِألولدم(نيماينب)مسالااذهذختادقو

ءزجثاريمىلع1رشتومحبصامل،رشعىبل)اليلارس(ىنبطايسأدحألاملعحيصا

انيلعىفخيالو.ليئارسإىنببعشبرلااهبدعوىتلاضرألاكلت،نيطسلفِضرانم

دوعتمسالااذهقالطإدرجمبف.ةينويهصلاهركفلاب،ايفطاعامسالااذهطابتراىدم

ىلعملعوهلبهضرألاىلإنيحلاريثيمساوهف،نينسلافالآءِارولاىلإةركاذلا

.ةدوعوملاضرألا

واةيطعلاىنعمب:امهلوا،(وهاي-نتن)نيقشنمبكومملعوهفوهايحناماو

برلامسالراصتخاةقدبوأ،دوهيلادنعبرلامهساوه:رْـحالاو،ءاطعلاواةبهلا

.طقفتارمسمخمدقلادهعلاىفمسالااذهدرودقو،،هوهي»

،بابرألاوةهكالارئاسنعهزيمتتاسوصئاصخهل،دوهيلادنعهوهيبرلاو

هتامسنمتارشعانلمدقتو،ليئارسإبعشبصاخهلإهنأةيربعلاةاروتلاانعېنتثيح

ددعلارفس)بضغلاىوسهلإهنارصحلااللاثملاليبسىلعاهنمو،هلاسأوهتافصو

)٠

.(٣/١هجورحلارفس)برحلالِـجربرلاو

(٤/١٤جورخلارفس)لكاهببرلاو

(اهريغو٤/٢٩ايمرارفس،٦/٢هءايعشارفس)دوجلاِبروهو

(٢٣/٢٣ِجووغارفسو،٣/٣١ةينثتلارفس)ديبملاوهو

(٢،١٠ا٢٣عوشيرفسو،٢٢ا٣ةينفلارفس)ِبراملاوهو

(١٠/٣٦ءايعشارفسابروهو

ءِارزولاسيئرمسانمىناثلاقشلاهمسالثميىذلا-،هوهيابرلااذهاياصوو

بهرخستلابهرماواو-،هننموهاياطعىدحإءارزولاسيلولثميىدلاو،يليئارسالا

ةلجسماهلك،مالسلاحبذوتادهاعملاضفروبورحلانِـشوةدابإلاولتقلاوريمدتلاو

١ه٨



ددعلاو،٧,٣١ددعلالاثملالييمىلعرظَـنا)،سدقملاباتكلاوافلىفقلصب

.(هريغوعوشيرفسو،٧/٤٢ةينشلاو،ه٢-٥٠ا٣١

ةبهلانأىفكشالف«هللاةيه»وأهللاةيطع»وهىليتارمالاءارولاسيبوناكاخإف

نوكينانكميامباننيبعقاولاو،حتاملاةيصخشانلنيبتةحنملاو،بهِارلالاحسكعت

ِ.وهايتتنهيلع

هىيزحلاوىركفلاءامتنالاتالالدهايناث

ةلًـكلاهذهتلكشتدقو،هتماعوىلوتيولب،دوكيلبزحىلإوهايتننيماينبىمعي

ىفةيسايسلاتاكرحلاوبازحألاضعبمامضنارلإ،م١٩٧٣ماعةيليلارسالاةيسايسلا

.اهريغوةلماكلاليارماسنترأةكرحو،يلاوييللابزحلاو،تتوريح:لعهليلارس1

ىمايسلامجعملا»اعحدحيامكو،لكلاالهلةسيلرلاةهجولويليألاىسألااما

:ىليامكىهف،ىمدقلا.ىف١٩٩٢ماعرلحمو،فلوواليشهدعاىذلا«لبارساةلولل

.ندرألابرغةعقاولاىضلاوألاىلعةيليلارمالاةدايسلاعيسوتبةبلاطملا-١

.ةيميلعتلاِجمِاربللةيدوهيلانيماحملاةدايز-٢

.ةيليئارسإلاةيليللاميقلامارحا-٣

ديىلعهخيراتىفةرملوألىليلارسإىفمكحلاىلإلصينادوكيللاعاطتسادقو

ىلعلصحمل،وصمعمديفيدبماكتلاقالمِاربإنمنكمتىذلا«نيبيمحاتم»

نيسايريدىفهايوبألءامدو،يسببالباهرالااىفهخيراتناعم،مالسلللبونةزهاچ

.همعلتتلازام

ىلعليبارمإنأملاعلاماماىسرلانالعإلاو،مالستايقافتاعقوتنممغرلاىلع

ماعتاباختناىفجرخدقدوكيللاناال4،ةيبرعضِارانههتلتحاامعلزانتللداعتسا

ضفروعاطهوةفضلاىلعةيليلارسالاادايسلاضرفلجأنمةمرهةلمحب١٩٨٤

واةرطيسلاىفمهقحدوهيلابلسيوا،ضرألانعلزاتلاىلعموقيلحنل

۔١ه٩-



موهفمنأامك،ليقنمهنلعأنأقبساموركي١٩٩٦ماعدوكيلوهاهو،ناطيتسالا

ةهجونم-ىِدوينانكميالوهف،هِاوتحمنمامامتعرفمدوكيللاىدلدللامكحلا

.ريصملاريرقتقحىتحوأةدايسوا،ةلقتسمةلودىلإ-مهرظن

ىاداعبإزاوجمدععم،ليئارسإهاحنألكىفتانطوتسملامايقىلإدوكيللاوعديو

.هضرانعىليلارس1

ىأءارجإامامتضفريدوكيللانا(١٤٦ه:سم)،ركذقباسلامجعملاىفءاجو

.ةيباهرإةمظنماهرابتعالةينيطسلفلاوعتلاةمظنمعمتاثحابم

انيلعنكل،نهارلاتقولاىفنيفرطلانيتاثحابمىرجتوتالاصتاثدحتدق،معن

ثدحاذاو،ينويهصلاركفلاىفتاريغتموتباولكانهنأنابسحلاىفعقننأ

ىتلاو،4دوكيللاةيجولويديألاىفةخسارلاتباوثلاكلتكرحينلهنإف،لعفلابلامكلا

اذامف..ةينيطسلفةلودمايقمدعو،سدقلاميسقتمدعو،ىتمرألانعلوانتلاملعاِـهزربأ

ا٢اهلوحنوخوافتي«دوتب»نمنيينيطسلفلاانناوخالىقي

،ةيسنجلاوأءامتنالاتالالد،اثلاث

لكناشهناشةيليئارسإلاةيسنجلالمحيوهاينتن.نيماينبنأةياديلاىفتركذ

تايالولابدراِـفراهةعماجىفسردو،ةيكپرمألاةيسنجلالمعيامك،ملاعلاىفىدوهي

.ةدحتملا

،اهمفشتسيامىلإريشنناىلإةجاحبتسيلفىليلارس١ااءامتنالاةلالدامأ

ناانمبولطملاو،همدقصمخإىلإهرعشتينمنمىنويهمىدوهيىليلارسإلجرلاف

.ثبولاثلااذهىلإءامتنالاهينعيامىلإرمألاىلوأهبنناوءامتنالااذهةقيقحكردن

رظنا).اهيفامدرسلاتهلاجمالوكلذحيشتوتتلوانتةداجةيملعتاساردكانهو

،قشمدبملقلاراد،ةيليلارسالاةيصخشلانعاظاظنسح.د.أةساردلاثملاليسىلع

،ةرهاقلابىلوبدمةبتكماهترشن؟مهنمنويليفارسالا:ناوتعبىنفحِىردق.د.أةساردو

ملاعةلسلساهترظنو،ةيدوهيلاةيليئارسإلاةيصخشلانعىماشلاداشر.د.اةساردو

.١٦



ىبرعلابدألاوىزيلجنالابدألاىفةيدوهيلاةيصخشلانعةعضاوتملاانتسِاردو،ةفرعملا

.(اهريغو،ةزيجلابنيعواداهترشنو

املكناهذألاىلإديعي،يكورمألارطشلاوهو،وهاينتنةيسنجنمىلاثلارطشلاو

رامعتساوةرطيسللبحنمهيفامبىكبرمألاِكولسلانم،ملاعلالب،ةقطنملاهيناعت

ملاعلللالذتساوةسرطغوحجيتوتلارمافمو،قلخلل

وحنلاىلعىليلارسالاءارزولاسيئرةيصخشلةرثانتملاةروصلاكلتبكونلدوعن

:ىلاتلا

ىرَـكفلاثارتلابطبتريو،ملظلاولتقلاوتوربجلِاوريمدتلاومغلاومهلابىِـحويمسا

داعيملاضراةصاخبو،يدوهيلاىنيدلا

نممالسلابىمسياميفتعمضرألاىلعةرطيسلاةركفدكؤيىسايسءامتناو

.يوتحملك

امهركدريثيناتللاناتديحولاناتلودلاامهو.اهماوليئارسإىلإىموقءامتناو

ىفاعلهوافوخكلذكامهركذريبامك،ملاعلابوعشنمريثكىدلمالآلانًـماريثك

.ماكحلانمريكبولق

اهنراقتنأالإكيلعامو،اروصلاءازجا،عمجوىفتحجندقىلعل،اريخأو

كنمبلطاملنمو،قلواملىنناامإف،هجهنوهكولسءوضىف،اهبحامب

ىرخاِجذامنهيفعضا،اضرعم»ميقانأوجراملنمو،تحلفأدقىنناامإو،يلروص

.انماكِـحومهماكحنم





سماخلالصفلا

ةرصاعمةيليئارسإاياعخق





لينلافافضىلإليقثلارئازلا

،ْنالاانملاعنيبنوشيعيو،تبسلاباحصأةلالسنممهنيذلا،ةنياهصلاكرديال

مهلِنورهاظتينيذلاكئلواىتح،نيرخآلانمِنوظوفلمونوهوركممهنأنوكرديال

.مهسوفنقامعاىفةوادعلامهلِنوكيامنإاعمطوأافوخبحلاب

ليئارسإةلودىفتبسلاباحصأءافلخنودضعينيذلا،ِنويبرغلانويحيسملاف

حسملاىلعترمًاتةيصاعةمذرشءافلحلاءِالوهىفِنوريبيرقدهعىلإاوناكةيليفطلا

ضعبتندتدقدوهيللةيحيسملاةيهاركلاةدحتناكاذاو.(مهتادقتعمبسح)هتلتقو

دنعاييرقىرنسو،نيملسمودوهينيبوهامنإنَالامئاقلاعازلاوفالخلاناالف،ىشلا

ومنتسدوهيلادضنييبرغلاِبولقىفةيهاركلاروذجنأعازنلااذهءاهنإوألحوارتب

.اهرامثىلللو

نمف،نومضموأىنعمىانمواخلاجمالسةلواحمىهديفيدبماكتايقافتاو

ىفعرزنناليحتسملانمنكلو،مالسلانعةدهاعمفلاوةدهاعمبتكننأنكمملا

ةيهاركلاايالخبعبشممداهنمقفدتينييارشطسومالسلانمةرددحاودرفبلق

موقلاءالؤهل

تامكارت:ىهلب،لايجاولايجاتامكرتىهامناوىمعااېصعتتسيلةلأسملاو

.نينسلافالآ

ربحلااماف،عِوضوملااذهىفضوخلل1رِـحومةرهاقلانمىلإىنأويخىنعفددقل

ىفماقيىذلاىلودلاباتْـكلاضرعمىفكارتشالاليلارسإبلطلرممضفروهف

ارخأتمءاجدقىليلارسإلابلطلانأةجحبرصمتِـعرذتدقو.مايألالخةرهاقلا

اهلاحاجليئارسإهيفميقتنأنكميناكمكانهدعيملثيحب

م١٩٨اا١ا٧قفاوملابهااتب٤١١٨منرددعلا،اريزجلاادهجىفلاقملاالهرشن

١٦ه



ىلعتحرصدقف،يفولخلوقببهملاداكيهلئاقلالشمللاقييطتو،لينارسإامأ

امك،ديفيدبماكلهداعملاةيرصملاةسايسلاراطإىفىليامنإىرصملادرلانابروفلا

تاوطخةلقرعلةيرصملاةموَـكحلانماهئايتسانعةيليلارس1ةيموكحرداصمتبرعأ

.نيدليلانيعيبطتلا

ضفرنأوقبسدقف،انيدجسيلباتكلاسلمرعمىفلبارسإكاوعشالرصمضفرو

امدعبضرعملواباحانجمهلةبباهعلاماقااهدنعىعح،ليقنملباريبهلارعشا

ليئارسإلردجألانمناك،ةيبعشةعطاقمبحانجلاالهلبوق،مالسلاقافعبىمسي

.ةنانَـكلاِضراىلعهيفبوغرمريغرصنعاهناهلرلتنأاهدعب

ضفروىحايسضفوكانهف،هعوننمديحولاوهسيلىرصملاىفالعلاضفرلاو

.لينلافافضىلعليئارسإاههجاو،ضفرلا،عاونأعيمجايراقحضفروىراحت

دحااهرضحيداكيالرصمىفةيدوهيلاةيفاقثلاتاسموملااهدقعتىلتارضافا

ددعمهدعقوفينيللانمألالاِـجو،نيسرادلانمةلقو،دوهيلانماهيمطمريغ

.دوشحلا

،ءانيسىفاهرئاسخضعيلسنيوعتكليلارسمإاهيفتمشَـعلىتلاةيراجتلاتاقفصلاو

...الليئارساللوقيرصمىفنهلك.تابورشملاوضيبلاتانعشضعبدعممل

ةقيطلاكلتولو،دياعبىظحتناةدهاجةيليلارسالاتاطلسلالواحتكلذعمو.الفلأو

.اهلنيديرمكامناىلعملاعللنمريتل،اهلأدبمالىلاةيراهنالا

اهلاطباحاوةميلأةمق،ةدماهةثج،عالتملكيه؟دعبديفيدبماكنمىلبافام

.ةهيلغاوةيريعوةيبرعصوصنىفلمشالالطأ،ةثالثلا

ىهامك،رصمىفةهوركماهنأكردتناديرتالليئارسإنأوهانهمهملاىشلاو

ىلعليقل،ليقثنئاكاهنالهاجماميروافرعتالاهنإ،هرسابملاعلاىفةهوركم

.ةدحتملاريغوادحعملامألاىلع،مهريغو،نيملسملاىلع،مجعلاوبرعلا

-١٩٦-



:رعاشلوقبماقملاالهىفتبسلاباحصأءافلخىنركذيو

يچدلاىفةنيفسلانمليقعلاطقس

اومحرتوهقافرهيلعىكيف

هبتفحابصلاعلطافإىهح

ملقتةجومةينملاوحن

املامىفالاامك،هولختس

متهيالهنألهعلتبامل

مهدوجومعهنكيال،ةلداللينلاجاومأنا،دعبهالقثلاءالؤهدِـلرسليلهف

ا؟اهمويونيواهفافضىلع

-١٦٧-





دوهيلاتاشبرخم

اذهنيوَـكتةعيبطلكلذو،اهعوننمةدپرفوةودانرهاوظامتادليلارسإدهشت

.تبسلاباحصأءافلختامِـسوصلاصحلو،بيرغلانايكلا

ىفةدوجوملاو،دوهيلاىتوملاةربقمرِاوزهيوريامةيبرغلِاوةردانلارهاوظلاهذهنمو

ليئارسإءامعزوايكتافرمضيىذلاهزجللةصاخو،ةربقملاهذهلرتازلاف،لزترهليج

.اييرغاليفدهشيس

تلولو،ةينويهصللةضهانمتارابعتبتكلزترهفينونيماينبروتكدلاويقىلعف

نمةيركسعلارباقملاملستملامك،تاراعشلاضعبهيلعتمسرامك،ربقلاةراجح

.لمعلاسفن

فرعتالاهنأالإ،لامعألاهذهبموقتةيرسةباصعكانهناةيليلارسإلاةطرشلاِكردتو

نمايهلإاماقتنالامعألاهذهىفىريىلبارسإلاروهمجلاناكناو،اهلامعانمايأ

ةيربعةرابعلراصتخاوهو،تشك)مهتمظنممسانوبتكيةباصعلادارفأنأالإ،يتوملا

.،ةاروتلالْـماكوهةعومجم»ىلعت

،ِىودجِنودةعومهاهذهىلإاهلصويهطيخىأىلعروثعلانمألاةزهجالواحتو

،اهديويامةلدألانمدجتملدوهيلانيفرطتملانمةعومجملوحاهكوكشتراثاملكو

خيرات»اهسفنىمستىتلاةفرطتملاتاعامجلاىدحإلوحكوكشلارشګتناكامبو

ىتلاو،سرادملاذيمالتوشيجلاطابضنمديدعلااهلاحعانيينممضتىتلاو،ِنوراه

قيبطتوةاروتلاحربلمعلاوةينويهصلامدهىلإوعدتو،رصاعملاىدوهيلاعمتغارفكت

.ةعيرشلا

تالحنااومجاهثيحم١٩٧١ماعذنمااروتلاىلعنيظفاهاءِالزهطاشنادبدقو

نكلو.كانهوانهتانالعالاىفتعضوىتلاةيراعلاووصلااوسمطو،اهوقرحاوةعيلغا

م١٩٨هماعىحائداهناكةعومجناهولهطاشننابلوقلانكمي



،وباقملاىلإااوتلاالفحةعومجمةطشنأهجتتتأدبم١٩٨١ماععهبعمو

فيلزةربقمو،يفستنبقعمإ،ليلارسإلسيلرىلالةربقمولترهةربقماوخطلف

ىركسعلافحتملاىلإاولقتنامل،نجيبذاتسأوىنويهصلاباهرالاميعزىكستتوباج

.ةيخيراتلاقئاثولاوتاضورعملاداسف)و،وپزمتبناصخشماقثيحسدقلابلقىف

ىهف،ثادحألاهذهىزغمىلعءوضلاضعباهيفىقلتاريصقةفقوانهفقنلو

انلزالمناردجىلعاهدجنىتلاكلتكةيبصلاىحباهبموقيةشئاطلامعادرجمتسيل

دسألاقبرفشاع»لبقنمتسيلاهناىتعا،رخآلاقيرفلامجاهتوىدانلاالهىيحت

.«يههللامهسلاقيرفطلسيل»و«بعرملا

.لاحىاباهعلفاغتلانكميالةيجولويديانعارداصلامعأاهنإ

؟رباقملاةيقبنودةيياهصلاءامعزرباقمىلعةعومجلاهذهطاشنزكرتياذاملف

بتكلاتالحمنولرحبو،اهريغنوكوجو،ةحضافلاووصلانوسمطياذاملو

؟يرخألانكامألاوتابتكملاِنودةعجافلاةهجلاتالفاو

،سفنلاءاملعمامتهابىظحتامبعهاهبموقيىتلاتاموسرلاو،تالبرحلا»نإ

دسافملاضعبحالصالااهنمةدافتسالانكيملنمو،ةنيفدسيساحأسكعتاهنأل

.عمتفالخاد

نويعىلعىطغدقىليلارسالاىعامتچالاعفلاوةينويهصلابحناودينَـكلو

.ةفرطتمةفلاطنمتاېغاشمىوسةرهاظلاهذهىفِاوريملونايليلارسالاانيلولسملا

اضفارارايتكلانهنأوهاهتاباتكوةعومغاهذهلامعاهيلإريشتامطسبأنإ

عحتكاهشيعيىذلاىقلحلالالحنالاضفويرايتلاالهسفنو،اهلامكفةينويهصلل

.يليلارس١اا

،طينلاونيدومنلاونهفصلا،تاشيرخماىصصختنمضتسردىننأانهركذأو

فاشتكاىلإىوتتناك-اهععبنومضمةهافتمهر-تاشہرظناهذهةسِا،دنأو

نيرشعلانرقلاىفِنويلبلارسالاناكاناو،مهتراححوماوقألاهذهِخيراتنمريكبناج

.١اهب٠-



اذهىلإنومداقلااهففشتكيةيخيراتةبقحىناتدقفةرهاظلاهذهرمأنيوهتنولواحي

،قئاثولااهلجستةيخيراتةقيقحاهتمنوغوصبو،تاينغاهذههللاقلخنمناكملا

،لوقيمهدحالريرقتىلعرلعن.دقو،نون'رادلااهسرديو

بعشلادرطو،شمرألالتلا،ةليعفلاِبراحو،ةلبدرلابحأبيرغنايكشاعايه

.راتغاهللابعشهناامهومعزو
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٨٣ماععجشودوهيلا

دقو،ثادحألانمديدعلابلفحايداليماماعملاعلاعدوتلخةليلقعيباسأذنم

لاواموتبسلاباحصأءافلخرودصىلعملجسوباكةباعمبمرمتملاماعلاالهناك

..مهمافلأمكبومهنايكددهي،مهوودصىلعاعبار

تلواحىتلاةعيبلاىفنابوذلاهرهاطديازتىضاملاماعلاىفملاعلادوهيدهشدقل

جوازتةبسنتعفتراو،نينسلارمىلعاهراوادادعشاىفالتادهاجةيملاعلاةينويهعلا

اوقلاكلتةموغلالودلاىفتبسلاباعصألدعبملو،مهتدلجىيريغنمدوهيلا

تبسلاباعمادافحأنمفقملابابشلاالبامك،ةقباسلاماوعألاىفمهلتناكىتلا

ضرألاهذهدعتملذإ،داعملاسمراوأداعيملاضراةروطساىسيوسملاملاعللبلجي

..اومهوتامكاياسعوانيلولت

ءِالؤهل٠لئادبلاميدقتىفةيهيدلاةيدوهيلاتاِـكرحلالشفىضاملاماعلادهشامك.

بحلاىلعىغطيناىدوهبلاىداملاعلطتلاعاطتساو،«ءابآلاضرأ»نمنيرافلا

.،لتارسإِصرأل»بذاكلاقشعلاو،موعزملا

تدازو،يهفوسلاداحتالاىفةيماساللاپىسيامةدحمرسملاماعلالالختدادزاو

ةرجهلاف،فجيوبعبيلبارمالاةهعيلاةوقلانيعمادبو،نيرجاهملاىلعدويقلا

مل،ليئارسإمايقلىرقفلادومعلاةباعمبتناكىتلاوىعيفوسلاداحتالانمةيدوهيلا

عاضوألاامهلوا،سيلرنيببسلعجريكلذواماهفقوتداكن،مايقلاالهةيوارمعما

نيبدئاسلارتولاامهينالو،ايقالخاوايعامتجاوايسايسوايداصقا:ليئارسإىفةيدرتملا

.ىريككلونلا

ما٩٨اا٢ا١٨قفاوملاد٠،١ااهاv١عپراحب،ا٦٠مقردعلا،،رهجلاايرجىفلانملاالهرس
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ىلإةرجهلادلهبىتيفوسلاداحتالنمجرختنأتعاطنماىتلاةلقلاكلتىتح

اهتوقىفالليتاوسإنعطتلابوروأبرغلوحوةدحتملاتايالولاهاجتةيواهتلولبارمإ

.ةيِدوهيلاةلئاعلاطبِارتوىدوهيلابعشلاةلحوباهمعازمىفامياامناو،بسحف

ناحلاتحارو،م١٩٨٣ماعلالخاموسدادزادقفنانبلىفليبارساعفدوامأ

،نانبللةيزاغلاتخاوقلادارفاهايحينكللاميلألاعقاولاىفهديسنوراشتاراصتناجيناهأو

،ومفلانملتاوقلاهذهتعفدنادعبرولتدحاولالبارمإتاباحسناتاليو

‘.باحسقالانملو

مالحأترخيناو،ةيليتارمالا-ةيرصملاتاقالعلادمجتذاوىضاملاماعلالالخو

كلذوهلاطباَعمباغوِىوزلادقاديفيدبماك»ناهبملسملانمحبصاو،عيبطتلا

اهئانبىفمأنانبلىفاهبرحىفءاوسةميكحريغتامايممةيليارسالاةموكحلاعاينال

ديقعتنمذاوىذلارمألا،ةبرعلاىشخاوألىفتانطوتسملابةاسملاةيعوشلاريغوؤيلل

.ةيتيطلفلاةلكشملا

ماعلالالخاهلههىتلاكلكةيدوعموةليسمةيداصقاألاوحاليلارس1دهشتملو

تطبهو،تعسكاوتعسفىقيطلاتوافتلاةوهوهمغمقتدقمخستهعلافايضاملا

.نوطيلااتعابونويدلاتنهار،تنادراولاتفلاواوتنارداصلا

،هشيعفظشنمةيساقةاناعمم١٩٨٣ماعلالخىناعدقفىليلارسإلاعمجااما

،ةقرم،ةوشر:اهعاونأتددعتوِترلكملارجلاف،هعاضوأروعلتو،هقالغاطاطحناو

وِاا،ديدهت«ةجطلب»اواې،تاركسم،تاردخم،باصتغا،انر

ماعلالالخهتلهشامليقنملتارس(دهشتملىپزحلاوىمايسلاِىوتسملاىلعو

1روصىيزحلاسفانتلاذخهو،ةموكحلاونطاوملانيامامتةقعلاتلقفدقلف،يضاملا

لكحِارو،دالبلاةمدخالىساركلاپداقحالادرجمىلعمئاقلاعارصلانمةيزخم

اذهو،بذاكانهو،نلاخانهف،رخَالامحلشههيميعزلكو،رْـحالادرومهوليبزح

.الكهو..ةيواهىلإاهدوقيكلفو،ةثراكىلإدالبلاداقالهو،ليمع
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قيمعمونىفطفتتحاو،اهتوهكنمدعبضهنملاهتاذةينويهصلاةركفلاو

مامأددبةينويهملاةديقعلاملاعدتيبثتىفىليلارسالاملحلاف،يضاملاماعلالالخ

تزربىتلاتاوصألاكلتتفتخاملنمو،ليتارسإىفلثمتملاىنويهصلاعورشملالشف

.ةيملاعلاةينويهصلادياتبتداقوللنم

اماعاودهشدق-ةديقعوةركفوةموكحوادارفا-تبسلاباحصانأكشال

،ماعلااذهنماييرقتفصنووههرورمو،ديلجلاماعلاءدبنممغرلاىلعو،ايساق1ريرم

.اهيلإترشأىتلاتالاغانملاجمىاىفنسحترداوبقفألاىفحولتالهناالإ

لغتسنفيكفرعنلهف،نورضحيتبلاباحصاو،رصحتةينويهصلانإ.ِ.معن

ا؟اًديجفورظلاكلت

--





توملاةبوقعوفيلراب

،،رافادالةديرجتاحفصىدحإىلعو،واِـم)اناحةيليئارسالاةبتاكللرخاسلاقمىف

ناكرْالاةئيهسينرو،تسينكلاوضعفيلرابمياحءاوللالتقبةروكذملاةيمكلاتبلاط

تاوقلاهترهقىذلاريهشلاعافدلاطخبحاِـصو،لمطلابزحماعريلركمو،قباسلا

.ربوتكابرحىفةيرصملا

نمهبظفلتاملًءازجفيلرابىلعىليلارسالانوناقلاقيبطتببلاطتانهةيتكلِاو

.ىأرنمهادباامو،لوق

؟هپأرلهلادبإدرفهلتقبنوبلاطياداملو؟فيلرابلافاذامف

امالسقافواطإىفىروسلاىليلارسالاعازنلالحةيناكمإفيلرابميياححرتقاا

.،نِالوجلاةبضهنعليئارسإلوانتبكلذو

ِنوناقنمب٩٧مفوةدامللاقبطمالعإلاهيلعقعتسيىذلاىأرلاوهاذه

:ىليامةداملاىمنو،م١٩٧٧ىفرداصلاىليلارسالاتابوقعلا

ىلإوعاواليلارسإ،دايستحتنمضرأىأجورخلجانملمعلادعييِنمو

ىلإىدوينأهلجأنملمعىالعفينمو،ىرخاةلود١دايستحتضرألاهذهلوخد

.،دهملانجلاوأمادعالابهيلعمًـكحي،كلذ

تسينكلاءاضعأ-اهذيفنتعطتسيالهرْـكفدرجمىِـهواز-ِوٍ.

سيئر-فيلرابماهتاىلعتسينكلاتاسلجنمةسلجىفِنورضاندوي

ةدامللاقبطهتمكعمبمهمظعمبلاطو،ةلايحلاب-قباسلاىلينارسإلاشيجلاناكراةئيس

نمءزجنعلزانتتنأليلارسالانكميفيكذإاءاركنلاهتميرجىلعافنآةروكذملا

ا؟-ايروسىلعا-ةيېجاةلودل-نالوجلاىتعأ-اهضرأ

م١٩٨٣/٩ا٣قفاوملاهه١٤٠٣ا١١ا٢٦خيراتب٣٩٩٢ميقودلعلا،ةريزجلاةديرجىفلاقملاالهرشل
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بيبالتكتحبصأ-ىليلارسجلانوناقلانجيباهيلعضرفنأذنم-نِالوجلانإ

نياكاهريااونالبقنمىهو،نييليتارسالارظنىفافيحو

هجونور(ولولونبنوبروساىلإتناوفلانمىربكلاليلارسإةطراخنمض

تبامَدبا.خليئارسإىلإاهمضةيشعهناوكداو.قح

افنالوجلاىفةميدقةيدوهيرالآدجاوتاهيفنوعدي

ىلإةلتيم4ويلإنالوجلاةداعإبليلرابةبلاطملنذإ

،ةيبنجأةلودللنهناتتلانييليئارسالاىدلىنعتامناو،اهباحصا

ادإنَـحلر،ةنايخاِ.امقحتسيو،مادعالاقحتسي٠اعطلابةبرجىهو

.ليلمسالاكلماةحضرألاهذهتناك

ةلمحنهم-َانيكاتوم.ِالاىاوادعيو-فيلرابحرتقانوكينأنكميالو

،لينارساهانوناىلخقفاودقخأرمملانأل،ةيباختنالَاعارعملا

.هولدبألاطخللةنايخربعينذافيلرابحارتقاف

ىتلاةميقملاىسألاينيعبيشينورشعلانرقلاىفتبسلاباحصاركفنإ

لامآىلعدىدلادجوللاهن1،ينوللانوناقلاواِحپراعلانماهلدنسال

ابذكوألاجدلتتالةينسلماَـفلاليئارسإِضرأ.اروطساف،نيفوفاوىمادقلاماهوأو

.راتغابعشلاةروطسأنع

ماِـهواىلعاهتسايسيفت١لْوىلإهاصقأنمهرسايملاعلاىفدجمويال

كلذنمشهدْالاو،قطنملاوألقعلااهلبقيالتالبعزخبانعلاطتليئارسإنكلو،يضاملا

ةيمقاولاىعديىذلاوهلاہلااه.ايعاس(ولب،تاليعزغاهذهقيقحتىلعلمعتاهنا

.فاصنالااو

.مهشسراڈومهلاعههلهو،تبسلاباحصاركفتاسىههذه

٩٧٨



دوقفملاميعنلاو٠.دوكيل

دومعلالثمىتلاو،نجيميحاعمىياِـه,الااهمعزهيىتلا«تبوريحهةكرحمعزت

عامتجالاىفنكلو،اهلليثمالةيطارقهيدةكرحاهنأمكاحلادوُـكيللَـكتلىرقفلا

.اماهكلفلكعحضتابزحلازكرملريخألا

ىلعىقلينأوولىذلادجوولنهوكتسينكلاوسععىمرللاالهملعتدقلو

ءارجإبلطيولب،رولپرأماوويةياملارصنوةسايسلوحقلاقحلاضعبنيرضاحلاعاسا

.ماعهجوبةيداصتقالاةسايسلاىفتارييغت

،مالكلانمعمو،ةيطارقميدلا)ةموكحلابيذاكافشكبدجووألحمسيملنكلو

راهظإلنيرخَالاعافدناىفاببسدجروأقئاقحنوكتالىتحةعرسبةسلجلاتيهلاو

.نجيةموَـكحئواسمنمديزملا

،ةميلسةيداصتقاةمايسناجهتنبامهنا5املاىلعانلعيلهدعاسموةيلاملاريزودوعيو

هعاسنمتبرهامنيرضاحلاىلعىقليدِـجووأرسساوةداضملاتاوصألاتعفتراانهو

.ةيطارقييدلابقلشجيىهللابزحلاتادايق

ىسايسلاهسالفإنلعادقةيلاملاريوناكرليهلمكب،ِتوريح»ناهيفكشالاممو

داصتقالارايهناعنمتلقألاىلعوأ،ذقنتنأنكميططخواراَـكفأنمهيلدعيملو

هلغعساامالهو،اهلةجردلقاىلإىندتوودياةييعهلعجىدلارمألا،يليئارسالا

بزحةماعوونجيةفالخنيعشرملاةمئاقسأوىلعنمهوطقسيىكروديرأوسنمراعم

.،توويحا

ىفنمكيالةيداصتقالاةلضعملالحنابةعنتقمتابدقةينويهصدماموأكانهو

.اهرسايةموكحلاةسايسلثميامنإةيلاملاريزونأل،رخآبووديرألادبتسا

.م١٩٨٣ا٨/١٣قفاوملاف١ا١ا٥خيراتب٣٩٧١مِـقردلعلا،ةريزجلا.الهجىفلاقملاالهرشن

١٧٩-



قپرطلاىلعازرابتامالععضتةمهمقلاقحصلختسننأنكيةعقاولاهذهنم

.ىليلارسالاىمايسلا

اذهبعشتامناو،لخادلاو،ِجواغاىلعرصتقيملةيليتاوسإلاةسايسلالشفف

لشفلاةبادتأدبدقل.اهيلعماقهنابزحلامعزىتلاىسألانمنكمتىعحلشفلا

.يعالتملالكيهلاالهددهيطوقسلاتابملنمو،،توريحهساسأىفرخس

ىفتلشفو،احيشققحتميلورصمعماهقافناىفةيليئارسإلاةموكحلاتلشفدقل

اهقسايسىفتلشفو،ملاعلالودباهعقالعىفتلشفو،نمثلاعفدتتلازامواهبرح

ةيلخادلااهتدحوبدنافحالاىفلعفتىهاهو،ايلويهموايعامتجاوايداصتقا:ةيلخاللا

.نجيمحانمىنمپرملالجرلاثاريمىلعمئاقلاعارصلاىفةلثمتم

نمو،هبرحىلعَاضيااهلالظبتقلانجسبميحانمتكهناىتلاةخوسهشلانإ

.ابصلاىلإىرخاةرمدوعيناةخوخيشلاهكودانمىلعبعصلا

ةمألكلظتسىتمىلإ؟نولعفيالامِنولوقيدوهيلالظيسىتمىلإالهلاؤسلاو

؟اهيانعلت

ةلاحتسالانمامبولب،اهرييغتةلوهسلانمسيلتبسلاباحصاتافصناكهال

.اهيلهت

١٨.۔



دوسلادوهيلا

ةوفغلاهذهلتلهذو،اهتبسنو،اهبتظفتحاةميدقاقاروأحفصتاتنك،مويتاذ

ناىيردجيناكو،قحبةريطخةيمعق،روطسنيمضيقاروأنمىديامنأل،ينم

ردقلاْوهالهنكلو،نمزذنماهلواه

واشسوكلابةامسملاودوسلانيربعلاوأدوهيلانمةفناطبقلعمىهفةيضقلااما

اهريغواِـيرييلوةدحتملاتايالولانماوءاجدوهيمهو،نيربعلانييشوكلا

نيح،دملاوبرعلابقلعتتامنإاهنعأرقنىتلاليتاوسإةيرصنعنادقتعأتنكو

لينارمرابناجنممقتىتلاةعشبلاةيرصنعلاتاِـسرامملانمهسملنامكلِذو،بسحف

.اهناكسوةلتغاةيبرعلاىضِاوألاهاجت

ءامدلاو،ةيليئارسإلاةيسفنلاىفشعشعتىتلاةيرصنعلاِحوولانإةقيقحلاىفنُـكلو

فقتمل،ةينيطسلفلاىضارألاىلعنپرطيسملاهِالوهداسجاىفىرستىتلاةپرصنعلا

ىلإبستنتىتلاةيشوكلاةفئاطلاهذهىلإهتدعتامناو،ِبرعللداهطضالادحدنع

.دوهيلاىلاونيلربعلا

٢ةفئاطلاهذهنعاذامف

اوءاج،دوسدوهيمهنأمهنعهتعمجاملكو،ةفلاطلاهذهلصاةقيقحلاىفملعأال

.نومعزيامكداعيملاضراىلإ

دوهيلا)مكنانكشالابىمسيامنيباضيغباپرصنعاعارصدهشتليئارسإتناكاذاو

،(يقرشلصأنمنوردحنملادوهيلا)مچدارافسلابىمسيامو(يبرغلصانمنوردحنملا

ةينلعلامهفقاومنوذختي،ماعهجوبليتارسإءامِـعزو،ةبقاعتملاةيليلارس١ااتاموكحلانأو

باسحىلعهريدقتوهفاصنإوىزانكشإلاعفرهنعجتنىذلاعارصلاالهنم

ةياعرلابيلاسأطسبانمىتحواةيدايقلابصانملانممرحىذلاىداوانسلا

٩٨١



لقأ،ةيقرشءامدىههقورعىفىرجتىتلاءامدلانألنكلوهفرتقابنذلال،ةيعامتجالا

.نييبرغلاءامدنمةراهط

ىفناتوافمنيتللانيتقرفلانيعهنيباعارصدهشتليلارسإتناكالإهنإلوقأ

اللب،اهلعضوالو،اهلقوقحالةفئاطليئارسإىفنإف،يعامتجالاعضولاوقوقحلا

.امومعنييليتارسإلانيباهدوجوىفةبغر

.نيشوكلاةقرفىهىرصنعلاعارصلاقرفنمةثلاثلاةقرفلا،دم

جراُـحلانممداقىشوكىدوهيىاعموهاههاجتانلباقياملوالمهعاضوانعامأ

.رلازكالوميقمكاللينارسإلخدنم

نمنوساقيونوناعيءِالاهف،ليلاوسإىفلعفلابمهنمنيدوجوملابقلعتياميفو

يموكحلاىوتسملاوىريهامجلاِىوتسملاىلعاهنوقاليىتلاةيرصنعلاةقرفتلاةسايس

.ةثلاثلاةِـجردلانمِنونطاوم-ىمسرلاديعصلاىلع-نوربتعيمهف

.يليارسالاشيجلاىفةيرَـكسعلاةمدحلابمهلحمسيالو

.يمسرحيرصتنودةيركسِـعةقطنمىالوخدبمهلحمسيالو

.تيوصتلاوباختنالاقحبمهلحمسيالو

،ةصاخِسرادممهلامنإو،ةيداعلانييليئِارسإلاسرادمىفةساردلابمهلحمسيالو

.دوساهواردمو،دوساهت.اتاسأ

.دارافسلاىتحوأزاكهإلادوهيللةعباتلالامعألاوعپراشملاىفلمعلابمهلحمسيالو

مهلهاجنتلمعلابتاكمو،ركذتتدعاسمةيأمهلمدقتالةيدوهيلاةلاكولاناامك

.امامت

اهدادعتخِـليىتلاةفئاطلاهذهاهنمىلاعتىتلاىرصنعلازييمتلاةسايسلةديدعروص

.اييرقتا٩ههماعدنملبارساىلإاوءاجنيدلاو،ةمسننيلاللىلاوح

١٨٢



فدهبليئارسإةأشنةيادبىفنوبنوجنبةسائربلمعلابزحمهلغتسادقل

هفارتعاونوي,وجنبمدنكلذدعبِىرناننكلو،برعلاةهجاوملدوهيلادادعاةفعاضم

ليلارسإناطيتسابدوسلاءالؤهلحمسامدنعهيفعقوىذلارييكلااطحلاب

دقف،هريغوِنوب,وجنبنمألاحنسحأبنجيمايادوسلاءالؤهعضونكيملو

ىتحةنوميدنمبرقلابةيعامةقطنمىف1ريخامهبىقلاولب،مهلاوحاتءاس

.كوكشلاريثتالةروصبمهنمصلختللدسافلاتايواميكورتبلاعناصمهاوهاوقشتتسي

كلذو،مهسفنادوهيلانيبىرصنعلازييمتلارهاظمضعبلةياغللةطيسبةروصهذه

ِةوادعلامهيانيقلاوا:مركلاهباتكىفىلاعتوهناحبسلاقثيحمهيلعهللامكح

ةيآلا،...ةمايقلامويىلإءاضغبلاو

ىدارافسلاوىزانكشالانيبعارصلاورحانتلاالهدعبءاضفبىاوةوادعىأف

.يشوكلاو

تحتنويحيانلةوخإهاجتةنسحةلماعمموقلاءالؤهنمعقوتننأكلذدعباللهو

ا؟ىرصنعلاىليلارسإلالالحالاااطو

١٨٣





ىسفةءارق

عرشيرفسوىصق'الاْةضافتناقاروأ

ىضارأثادحأىفلماتملاو،هتراضحوهلارت-امئاد-سكعيناسنإلاكولس

ةيناسنإىاقبهنايكىفناكنإ-دبال،ةريخألامايألاىف،ةلتغااةينيطسلفلاةطلسلا

:عمسيوِىرياملوهلمدصينأ

.’[ردغنولتقيلافطأوِحويشوماِـسولاجو

."اوحواربلمشتومدهتتآشنمونكاسم

.كلهلودايلةايحلارهاظم

نيطسلفلهأهاجترصاعملاىلينارسإلاكولسوهاذه

لالذإلىصنارفتدعتراامردقِـبو،ةلوفطلاةءاربلايتغالىرعاشمتزتهاامردقبو

ءاروثحباتحر،ءاسنلاتامرحكاهتنالىفطاوعتباذامردقبو،ةخوخيشلاوةلوهكلا

طِـسوألاقرشلاةپزانو،نيرشعلاوىداحلاوانيرشعلانرقلاةيجمه،ةيجمهلاهذهلريربت

سداسلارفسلا،عِوشيرفسىفةيلجةحضاوةباجإلاتدِـجوو،ديدجنمتثعبىلا

سدقملاىراصنلاونيللارسالاباتكنم

اهاريانلكف،نيطسلفلاهاجتىليلارسالامارجالاروصددعْالانهةجاحبىنأنظأال

.هحراوجباهسميو،هينذاباهعمسيو،هينس

ثارتلاىف،مارجالااذهجذامنضعببرضأىكانهةسامةجاحبىشنكلو

ادهفرعنال،ةداقوابوعش:انمظعمنانمنيقيىلعىنأل،سدقملاىلينارسإلا

م٢٠١١/٩،ةرهاقلا،ةيپوهىفافآددپرجىفللملاالهرشن

١٨ه



هعولخنينكيتلفا،دودللامصخلاكلفةقيقحاِـك,دألَ،اقحهفرعناكولف،ثارتلا

.تانمعنعپوةنسفالآةثالثاهقمععلي،روطعلاوبولقلاىفاهوولجپةيانعةوادع

:برلارمأيرفسلاالهىفءاجاملكو،صاقملاعوشيرفمىفءاج

ىتحخيشولفطنمةأرماولجونماحيرأةجلمىفاملكنويلببرسالادالوا

امنإ.اهباملكعمرانلابةيدملانويلبارسالاقحأو..فيسلادحيريمخلاومسلاورقبلا

.(٢٦)،برلاتبيةنازخىفاهولعچ،دعتوىماحنلاةيلوبعللاوةفلا

:نوشحكلمنوعيمنولمعم-عوشيمهعمو-ِنويلبارمالالعفاحيأالكهو

نماكلهاواطلبأو.تقولاكلفىفهفلملكاطلخأو،هموقعيمجوهييپو،اهعفد

«..انسفنألاهانيهنملاهيلانكل.1دواهقيُـنمل.لافطألاوءاسنلاولاجرلاةهيلملك

.(٢٥-٢٣ا٢ةينتمرفسا

ءاسلاولاچوللةدابإ:اهلعلونيطسلفهاجتىمدقملاىليلارسالاثارطموهاله

.ىنبو5اللالحا،تاْـكطمللبهن،لافطألاو

؟مويىليلارسإنعسمألاويلفارسافلتخالهف

عرشيةيصخشنع1ريكفلتختال،مويلاىومدلا-ىياهرالانوراشةيصخشنإ

.سملقملاىدوهيلاباتكلارافسأانلاهتوماك

اوقداقوةيدوهيلاةيباهوالااهاناجاهلاهةمظنمىلإم١٩٢٨ماعدولوملانوراشمعلادقل

اهماهمىلوأتناكو،م١٩٤٨برحىف(١٠١)ةدِـحولابةامسملاةمافازولناموكلا

نايصعلاودرملابةيركسعلاِنواهةايحتمسهو،برعلادضةيباهرإتايلمعبمايقلا

.هتناقل

ممادقو،برعلادعمتهجوىتلاةيباهرالاتايلمعلالكىفنوراهمهسأدقل

ةزغىلو،ةلتغاىتلارألاىفةنيعلاةبحمافتلالةدابالا١٩٦٧ويلويببوحدعبهواعدعسا

تايلمعادعنشينا١٩٧١-٧٠نمارعفلاىفنوراهعاطساو،صاخهجوب

.ىووفلاىعامجلابلعلاةمايسمهيطاقيطم،ةزهناكسنمتالملالطينأوةيركسع

-١٨٦-



ثيح«ةيبقهةحبدميفناكِنوواشل،ةيِـعوشيلاوةيمِارجالاةيباِـهرإلارِاودألازربأو

حارىتلااليتاشواربصحباذمىفكلذكو،ًليربألاتارشعلتِـقوالزنم٤همجاه

حباذمل«ةثيدحةروص»دشىتلاو،لجرلاوخويشلاوءاسنلِاولافطألاتِارشعاهتيحض

.نيطسلفىصاراىفعرش

دعبِبرحللَاريزوهنيِـعونوراشتابغرلنيجيميحانمىملاعلاىباهرإلاباجتسادق٩

ةموكحللرابتعاِنودهلولحيامذفنينوراشحارو،تانيعبسلاىفارازولانيجيبله

ةرهاظمىفجورخللىليلارسانويلمفصنعفدىذلارمألا،يِـلودلاعمتجمللالو

ىفقيقحتلابةفلكملاناهاكةنجلريرقتىفءاجامك،نوراشطاقساباهيفنوبلاطي

تايكولسىفدسجتملاولثمتملا،يعويشلااباهراللةغمادةنادإاليتاشوْربصِحبادم

ىلوتينأدعبتسمبسيِـلو-ديدجنمِنوراشدوعيو.هتلاقإىلإىدأىذلاوهألا،نوراش

نيجيبميحانم،باهرإلاىف،وخأاهالوتامك،(*)ايوقليئارسإةموَـكحةسانو

فيرشلاىسدقلامرحلابلقىف1ديدجاباهرإسرامّـَـم

نماهيفاملكب،ةلتةينيطسلفلاىضِارألاىفةريخألاثادحاللئراقلانإ

ةثالثنمرثلذنم1رطسم،وي.انيْـساهسفندجيل،جئاتننماهنعضخمتاِـمو،ليصافت

.عوثيرْـمسىفماعفالآ

.ةْـلتقلامهةلتقلْال

اياحضلامهاياحضلْاو

هنااذوهويرانيسلااو

جارخإلابماقنميفديحولافالتخالاو

.نوراشهدعاسموكِارابمويلاو،عوشيناك،سمألاب

.نوجرفتملانحنف،نحنامأ

.انونعلتالأىصقألاءادهشايمككسلو،يتداسنراتلاةءارقاوديعأ

ډسسز

ةِـمواقملازومرنمتاتملاهدهعىفليتغاو،تارمةدعةيليللومإلاهقِـمركحلاةسائرلعفلابنوراشىلوَـتاهأ

.يضارألاتردوصو،لزانملاِتومدو،ةييطسلفلا






